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1. r.ciiclil \;iii «Icii Miiiisicr \aii IJiiiiiciilaiKisclic ZaUcii d.d. .')()

Mi'i I1M)2 (lal <l<' l»cii(M'iiiiiii:('ii \aii de llccrcii II. (i. van dk Sandk

Hakiu YZKN ('II 11. .1. SroKMs. lol \ ( m iiv.illcr ('11 < )ii(|('r-\'(»(H'z,illcr (1(M'

Xaliiiiikiiii(li^(' Aldocliiiu' <l(»(»r II. .M. de Koiiiiiuiii Itcki-acliliüd /-ijii.

!)(• \'(Kiry.ill('r s|»r('('kl vrcuüdt' uil omt hel liei'sicl \aii II. M. eii

-icll \oi)r ('iMi lok'ui-aiii \aii liiildc en ucliikwciiscli aan II. M. Ie /.cikIcii.

]),. N'ei'n-adiM-iii^ jivel'l dooi- accdamalic liaiv iiislciimiiiiü' iik^'I dilxdoi'-

slel Ie keiiiM.'ii.

"i". Sclirijx ('II \aii den .Miiii>ler \aii lliinieidaiidsclie Zaken ^\A. 20

.Mei I!M)2 Ier lieudeidinu' \aii eeiie eii'cidaire lieli-eircnde liel ('(»iiLi'i-es

v(»()i- llvdntluiiie, ('liinaloloiiie eii (ieulouie m Oelolx'i- 11M)2 Ie (Ti-enoMe

Ie honden.

3", Schrijven van den .Alinister van Waterstaat, Handel eii Nijver-

heid ' d.d. J4 Mei 1.1. <lal op de belalinu' van het sid)sidie xoor de

(jeologisehe (\)niniissie orde gesteld is.

4". Sehrijven \an de Ivoyal Society te Londen helretfejide oiider-

slenniiiir Nan de Internationale Associatie der Akadeniiën aan het

Instilniil .Marev Ie Parijs,

Alle deze stnkken zijn \(ioi- kennisuevinc: aanuenonien.

5". Cirenlaire van den Semial der Kon. Universiteil Ie ('hri^liania.

Ixnaltende een uil nood iuiiiii," Ier Mjwoiiinii' ^ ;in de plcchliiie hei'dciikiiiL!:

\an den l(M)-jarigen .uehooi'teda.ü,' \an X. II. Abkl.

Daar de lieer ('akdinaai,. die ^^ aarschijidijk naar ('hi-istiania zal

jraaii oin de |)ieehliiihei(l liij Ie wonen, niet lei' \criiaderinu' aanw ezii»'

is, zal Ik'iii ^chrirtclijk vcrzoclil wdrdcii de .Vkadeinie l»ij die g'ele-

l/eidicid Ie \('il('ü<'ii\\ (lordiücii.

(')". Cirenlaire \aii feu ( 'oininis.<ie tol opriclilinLi \an een li'edeidv-

teekeii \(>or .l\\ l'iKTi'.K MlNCKKl-KKs Ic .Maa>iiiclil.

Hel liiil nici op den \ve^^ der AfdeeliiiL! aan hel xcrzoek in deze

circnlaii'c nilL-^e^prokeii Ie \dldoen. De Akadeinie heell ;i;een fondsen

\«toi- ccii dcivclijk doel iM'^cliikliaar.

7". l 'iinoodiiiini:' lol liijw (niinL'' i\rv 'renloon^lcIlinLi \ aii l'iirw erken

en l nr\\erkinakerskiin>l \an DJ 'li\ .Mei DM>'J.

\(Mir kennisgeving iiangenonien.
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W'i'der is iiig-ekomen liet Ix'riclit van hel u\erlij(lL'Ji van liet

Lid der Akademie

VICTOR AUGUST JULIUS.

Dit schriJN'en is niet een brief van rouwiieklag beantwoord.

Naar aanleidinp: van dit Scln-ijven zegt de Voorzitter liet

Mijne Heeren!

Ik ben overtuigd dat ook v(')('»r dit olïieieele bericht werd

\()orgelezen, gij weemoedig gestemd ^^aart l)ij de gedachte

(lat JuLius, die we nog in de laatste vergadering in ons midden

mochten zien, zoo plotseling is weggerukt nit de vele krin-

gen waarin hij gelukkig en met \olle la-acht werkzaam was

;

en hoe diep in al die kringen het geleden verlies werd

Ix'treurd, dat kunnen zij getuigen die na zijn overlijden de

droeve plechtigheid op <le begraafplaats te Utrecht bijwoonden.

Reeds op 21-jarigen leeftijd werd Jllius geroepen als leeraar

op te treden, eerst aan de Hoogere Burgerschool te Roermond,

daarna aan de Kon. Militaire Akademie te Breda en ver-

\'(»lgeiis aan de Hoogere Burgerschool te Delft, en het is niet

te verwonderen dal, toen Buys Bai-lot door zijn 7()-jarigeii

leeftijd gedwongen was zijn professoraat in de [)roefondervin-

delijke natuurkunde neder te leggen, Julius ilie èn als leeraar een

iiitneniende naam ha<l, èn belangrijke wetenschajiiielijke stuk-

ken had geschre\'en, tot zijn op\M»lger wei'd IxMioemd.

Hoewel hij zich meer aangetrokken gevoelde door de nia-

tliematische behandeling dei' vraagstukken (ip het gebied der

phvsica, wijdde hij zich toch geheel aan den taak die hem
was opgedragen, en er ging Aan zijne leerlingiMi slechts eene roep

uit over de uitnemende leiding die hij aan huniK^ studiën gaf.



( 4 ^

(11 (tvcr (Ir licldcrc \vij/<' \va;ii-(»|i hij de lasli^sle (Hi<l«'r\vcr|KMi

wist Ir lu'li.iiidclt'ii. \ ;m <lic i<k'\\ ijdiii^- aan /ijn onderwijs

iivluiucii ook dt' uiidci' Ik'mi Ix-werklc disserlalie van Mkkriu i{(f

oviT dt' ju)lansali<> dvr cIccl roden en de ai-l)ei<l \an S.Mrrs ovei'

de niii'i'onianonieter.

llri was liein oeiiter iiiot onaangenaam toen liij in 189B,

na hel vei-lreU van Grinwis, diens taak kon overnemen, om de

theoretiselie nieelianica en de matliematisehe jihvsica tedoeeeren.

In deze vakken heeft .Irr.n s dan ook liet meeste uewcrkt en

\aii twee zijner l)ehin«*Tijkste onck^-zoekingen heeft liij de uil-

komsten in de werken onzer AkackMiiie neck'ruelegd, namelijk

in eene hijdi-atre tot ck' theorie der cai)ilhiriteit en in eene

\crliandelinji: o\er de lineaire sjiectra der elementen.

liet wai-eii Ndoral Itesehouwiniren over algemeene theorieën iii

de physiea waarmede hij zieh met voorliefde bezighield; liij

Ix'zag ze van alle kanten en hij rustte niet voor hij de l»e-

/.waren, die ei- tegen konden worden aangevoerd, goed had

(uidcr de oogen gezien en ze zoo mogelijk had uit den weg ge-

ruimd. Zoo was ook de aanleiding tot zijn onderzoek van desj)ectra

der elementen, de l)estudeei"ing \an de bezwaren welke tegen

de kijK'tisehe gastiieorie waren ingehraeht, en ^^•elke gelegen

waivii in het tiicoi-ema van Maxv.ki,i, omtrent de snelheid>-

Nci'deeling der moleculen en in het theorema van Hoitzmann

(imti't'iit het arbeidsxci'inogen van een atoom. I )oor eene studie

\aii i\r xiiti'atorisehe bewegingen dei' uioleeulen, ^velke zieh in

(!<• s|ieetraal\'ersehijnsels o[ienbai"en, Imopte hij eene bijdrage

Int <|c oplossing \an die bezwaren te kunnen leveren.

Ilrl had namelijk de aauflaeht \an \'ele phvsici geti-okkeii, dal,

in de s|i('clra met ceii groot aantal lijnen, onder deze x'elc

pan-n \(iork<inn'n die dr hij/.itndcrhcid Ncrtooneii dat de \'er-

-chilh-n dei' ti'illin^rsgetallen \aii de heide strepen aan elkander

jehjk /ijii. of slechts weinig \an elkander alANijkeii.

(iebrnik makende \an de leer de^ waai'schijidijkheid. en

/icli daarbij ook hedienciide \ai; een door ons meclelid LouI'.N'I/

aangege\('!i methode, kwaiii .Il i,n s tot de oveiMiiiging dat zulke

«mgevcer L'^t'lijke xersehilh'ii in de sj)eetra (U'V elementen xcel

talrijker /ijn tiail IIH-II hij eene re'j-ellno/e \"erdee|i|i<j \an <le
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slrc[)t'ii in hel spectrum z,(»ii iiio^cii x'crw nclitcii, en locii hij

(lil ceiiinajil govoiidcn liad, licct'l hij getiviclil de oorzaak \;iii

hel \oi-scliijiis(^l o|) te s|)or('ii, en spi-ak liij de oiiderstellijig uil,

dat iiKMi hij \('1(' (Ier Hjiieii in liet ,i>;eheol niet niet primaire

trilhnu-en Ie doen heeft maar met secundaire Iriningen, ver-

gelijkbaar niet de conil)inaliet()(tnen, die men l»ij g<'lnid-

uex'ende lichamen waarneenil.

De toekomst zal over dit denkbeeld moeten oordeelen, maar

het is zeker dat de onderstelling van Jllius de eenigc is

waardoor men de gelijkheid van de verschillen der trillings-

gelallen eenigszins kan begrijpen.

Onder de door hem nitgegeven verhandelingen is deze wel

de belangrijkste, maar ook alle andere getnigen evenals deze

\an de groote ernst, waarmede hij zijn laak ojtvatte en \an

zijne \'olharding, die hem geene langdnrige l)erekeningen of

experimenleele bezwaren deed ontzien, en hem niet deed

rusKMi v(')(')r hij bereikt had Avat hij zich had voorgestekl.

Deze eigensclia[»])en en een sterk j)lichtgevoel teekenen het

karakter van ons overleden medelid, en verklaren den krachtigen

en goeden invloed die hij heeft nitgeoefend, niet alleen in

zijne bt'trekking als hoogleeraar, maar ook in verschillende

andere beti*ekkingen op maatscha])])elij'k gebied.

\ eel goed en degelijk \\ erk hadden wij Jiog van hem mogen

xerwachten, diej) betreuren wij het dat hem daartoe niet de

tijd \\(M'(1 gegeven, doch wij honden in dankbare herinnering

hetgeen hij \'oor de wetenschap heeft gedaan en hetgeen hij

\-oor velen is o-cweest.
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Natuurkunde. !>•' lieer I*. Zkkman liicdt rcuc incdcdceliiig-

aan, jLïdilcld : „ ^y<>'ii'in'i>nntli'ii <"'i'i' <l(i in(u/nefi's('/ic (liuuiimg

i'd/i het j)o/iii-/safii'r/it/,- in i'i'ii iilisorjitit-hatiiV'.

1. ]>(' inncilijUlicdcii die cciic theorie der emissie oplcA'ort worden

\(M»r een deel \cnneden w ajineer de aitsorplie hest'JKHnvd \V(»rdt, en (lil

is dan ooU de reden waarom \Okjt ') van dien kant liet probleem

heeft aangepakt, al moesl dan ook itij /ijne hehaiideliiiusw ij/.e een

x'erklarinu' \an hel meehanisine \aii het \ci-sehijnsel /ooals in Loi{KNTz's

theorie aehti'rw eue l»lij\en '-). In \()i(rT"s theorie wordt de verdeelhig

van een speetraallijn door een magnetisch veld gevonden als de vcrdee-

ling van een al)soi-j)tielijn.

Bijzonderlied(Mi in die xcrdeeling \A''erden door die theorie voor-

speld ') en door |)roeven hexestigd gevonden *).

\'erder werd een nanwe band gebracht tusscheii het reeds lang

bekende verschijnsel van de draaiing van het polarisatiexlak dooi-

magnetische krachten en de magnetische splitsing der spectraallijnen.

Eén nitkomst van Voigt's theorie'") betrekking hebbende op de

draaiingen van het |>olarisaticvlak in een absorptieband scheen echtei-

met de w aarnemingen van CoiiBiNO ") in strijd te /.ijn en althans niet door

die van Schmauss ') bevestigd te worden. Terwijl de theorie van Yoigt

eene negatieve draaiing eischte in het inwendige van een al)S()rptie-

band kon (!ohhino alleen een zeer kleine ])ositieve draaiing consta-

teeri-n. Het Zon eclitei" zeer mei'k waardig zijn \\anneei' in dit speciale,

met andere verschijnselen zoo nanw sanK^diangende gebied een strijd

tnsschen theorie en waarneming bestond.

Reeds sedei't gemimen tijd heb ik mij met dit oiiderwci'p bezig-

gehouden en er proex'en o\"er genomen, bij wclkei- iiitx'oering de

lieer ll\i,i.o mij o|> xooitrefl'elijke wijze heeft bijgestaan.

I)e iiilk<»m.N|('n \an deze proeven hebben deze \ (>ors|ielliiig uil

\'()I(;t's theorie (/iiti/i/ti/icf' geheel bex'estigd.

2. I)e bij de volgende waarnemingen o\'er de di'aaiing in nati'inm-

danip toegepaste m<'lliode stemt in principe oxereeii met die. welke

>) VoifiT. Wied. Ann. 67, p. Airy, ISOO.

-) V(((»r ccnc vergelijking' van de vdordeelen dei' llie(trie<"'n van boisi.NT/. en van Vokit.

zip Ldiik.ntz. Mapporls. eoii^riès. Paris. T. lil. \<. IC. .VA, l'.tOO. en 1'livs. /eils( lir. 1

p. 'M, ISO'.t. v^r. <.(.k 1'i.an<:k. .^ilz.her. Ak. b.'ilin. p. 170. l'.m-J.

^) VüUiT. Diiide's Ann. 1. p. 37(i, llMtO.

*) Zkkman. Vers). Akadeniie, Dee. 1S!)«». Arriiiv. .\(Vrl. (i>), 5, p. '2'M

.

5) VoKiT. Ann. der PJiy.sik. (4), 6, p. 7si, lOOl.

•') (loHHiNO. Alli R. Ace. dei bincei. Vol. lO, p. i;{7, l'.tOl. Nnovn einieiilo

Fclihraiij 1;K»2.

7) ScMMAUss. Ann. d. I'livs. 2 p. :2s(), l'.»(H.l.



( 7 )

VoiGT
')

gel)ruikl liccri hij liet aaiilooiicii (U'\- diilihcle breking- van

iiatrinmdaiii|) in ecu jnagnetiseli veld. Xdoi- hei onderzoek van de

di'aaiing van liet poiarisalievlak in kwai'ls is ze re('(l> door Hussel*) ge-

l)ruik1, terwijl Couhino haar hij zijne eei'ste proeven niet nalrinm l)ezigde.

]Met . hehnl|) van een k\varts\viggen-s_y.steein van Fresnkl, (waar-

door het hchl in de i-iehting evenwijdig aan de kristal-as loopt,

en \\aar\an de i-ihhen horizonhial h)(»p<'n) woi^h in een specti'iiin

een reeks van horizontale interferentiestrepen teweeggel )raelit. Ik

stelde hij mijne ])roe^tMl het prisma van Fkesnkl (lang 50 niM.j

vlak \('»(')r de spleet \an het spectraal ap|)araat en plaatste een kleine

Nicül, (he als aiialysator dienst deed, vlak aehter de spleet. De

polariseerende Nieol was natnnrlijk geplaatst \óór den Rihmkorfi:'

electro-magneet met doorboorde polen. Het tralie \'an Rowlanü, dat ik

aan de vriendelijkheid van H.H. Directeuren dei' Hollandsche Maat-

sclia])[)ij te Haarlem te danken hel), heeft (hmi kromtestraal van (i.5 ^1.,

1 0.000 lijnen per inch en een gedeeld oi)i)ervlak van bijna 14 cM.

Het tralie heb ik opgesteld voor parallel licht in de door Ruxge en

Paschen ^) aangegeven wijze. Als lichtbron diende bij de meeste

proeven electrisch licht, bij enkele zoidiciit. Hij deze inrichting der

proef kan nit de deformatie \an de interferentiestrepen in de nabij-

heid der al)sorpti<'banden bij inwerking van het magneetveld op den

narrinmdamp, (hiik'lijk worden l)esloten tot de grootte der draaiing-

van het polarisatievhik voor verschillende golflengten. Een di-aaiing van

180" beantwoordt aan een \erplaatsing gelijk aan den afstand van twee

strepen. Fig. 1 der plaat geeft een denkbeeld van het voorkomen der

strepen in de nabijheid der /)-hjnen en bij afwezigheid van het veld.

3. Bij (Ie proeven die ik in de eerste plaats wil beschrijven,

bedroeg de afstand dei* (hxu-bocn'de polen ongeveer 4 niM. en werd

een magnetisch \eld van ongeveer 15.000 c. g. s. eenheden teweeg-

geln'acht. In dit veld werd een gas-znnrstofvlam gebracht, waarin

door middel van een glasstaaf een kleine hoeveelheid natrinm Averd

gebracht. Na ver^^ ijdei'ing Aan den polarisator vu xan liet }»risma

van Fkesnel werden de van de beide Z)-lijnen afkomstige doubletten

in het inverse magnetisch specti'aal-effect waai-genomen. Tusschen

de com[)onenten \an het doublet vertoonden zich de zeer lijne om-

gekeerde natriumlijnen die door hel booglicht werden teweeggebracht.

De polarisator en het prisma werden nu weder op hnn plaats

gebracht. Het gezichtsveld was nu dooi-sneden dooi- de genoemde (2)

donkere, bijna horizontale interferentieslre|)cn.

1) VoiGT. Wied. Ann. 67. p. 360, 18139.

2) Hussel. Wied Ann. Rd. 43, p. 498, 1891.

3) Kayser. Handbucli. Bd. I, p. 482.
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Ik Wfiisclilc nu 11,1 l<' uaiiii Ikic liij vci-iiiccrdci'iiiLi' \;iii (l«' lioc-

vwllu'id ii;ilriiim(l;iiii|t «l<- iiiircrcreiitirsli-cpcii /icli (Icloniicoi-cii lerwijl

hcM veld (•(•iistaiil wordt iiclioiidcii. Ken liaiidclwi.j/.c <li<', «>m \(»(>r

de hand liirirciidc redenen, te verkie/.eii is hoxcn de andei'e die ()(»k

eovolt'd liad kunnen \V(U'den (un een \ L-nn niet constant iia1iMuni,u-e-

halte hij verschillende veldsterkten te onder/.oeken.

Hij de lijn 1)^ waren de versehijnselen de vol^iende

:

Zoolang <le hoeveelheid natrium in hel ina,i>-netiseh xcld uiterst

gerinjj: was vei-toonde de intertei-entieslreep op de plaats \an de ouiu'c-

koenh^ natriundijn eeiie nitpniling — laten wij zejijien naar //f';^f:'(/<^«

—

terwijl de lijnen van het doublet vlak hoven de interferentiestreep

iets sterker nitkwanien. Iji tii»-. 1 is dit schematiseh voorüesteld.

iMK. 1. Fio'. ± Fiff. 3.

Werd de lioe\'eellieid natrium \ei'U'rool (maar noii' altijd, ahsolnnt

genomen, zeer gering' gehonden) dan zag men rechts en liid<s de

interferentiestrepen langs de componenten \an het douhlel in de

hoogte stijgen, lerwijl het deel lusschen die componenten geen \cr-

iiinding meer met de uilwendige sli-epcn Ncrloonde en den in lig. 2

.schematisch aang<'ge\('n \<»nn aannam.

l)ij toenemende dichtheid \an (\r\\ dam|i /.onk het hiimenste s(re(»p-

ilcel mei t(»encincndc snelheid naai' hened(Mi en nam daarhij de ge-

daante \an een jtijl met naai' hoxcii gerichte punt aan. terwijl de

deelen die verder \aii hci midden lagen verhleekten en on/ichthaar

werden, '/ie de schema ti>clic [yji. W . Kindel ijk ver<l\veen door het loiMiemen

i\rv dam|>dichtlieid de pijl. In hel \-eld lu>sclien de com|)oiieiilen konden

dan intrrlci'cnlieslrcpcji of ci-nigc siructniii' niet meer worden oiider-

.scheideii. Va- werd uku- \cij veel licht (hiorii-elaleii. De gelieeh»

hi-eedle der compoiieiiteii \aii hel douhlel was <lan wel \aii de/elfde

orde als de afstand hunner middellijiii'ii geworden.

\ erdere \erL:ro(itiiig \an het nalriuniLichalle Ncrdiiislerde het midden

meer i'W meer C/.ie \crdei- (.Sj ).

De hililensie sll'epen gingen hij het toiMieUiell i\rv dichtheid \dorl-

diirend meer in de hoogle.

lil ''"'Il \cld \an JSOOO kon de \erplaalsing naar heiiedeii gevolgd
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worden ovvv een uCslaiid van meer <laii '2 strcepafstuiideii beantwoor-

dende aan een iir(/(f//<'r(' draaiinu- van rnini '2 X IBO'', on) eeji i-ond

getal te nemen 4()(P. De afsland dei- polen Uedi-oeg- hiei-hij 4 ni.M.

Eenige xcrdci-e jnetingen znlien hij eene andere gelegenheid witi-dcn

meegedeekh

Bij 7^3 volgden de versehijnselen in hoofdzaak deiizelldcn gang.

Karakteristiek voor D,, was echtei' dat liet stadium waarop de inwen-

dige sti'epen hijna ot' geheel verdweneji spoediger werd hereikt,

terwijl ook de vorm van de inwendige streep eene andei'e dan hij

U^ was (zie (5) en plaat fig. 2). Een verschil tusschen JJ^ en JJ.,

doet zich dan ook weei- hij dit verschijnsel voor, een verschil dat

ook reeds gebleken is nit de verschijnselen der omkeering, der sj)lit-

sing door een magnetisch veld en der draaiing van het polarisatie-

vlak bniten den absorptieband.

4. Het bleek mogelijk ieder der in (3) beschreven stadia ge-

ruimen tijd stationair te houden. Photographiscli konden aldus de

verschijnselen gefixeerd worden op hroomzilvergelatine platen, die

wij zelf met erjthrosinezilver voor geel liciit gevoelig maakten. In plaats

van een gaszuurstofvlam was het bij eenigszins grooteren poolafstand

gemakkelijker om een l)ijna lichtgevende Bunsenvlam te gebruiken,

waarin keukenzout werd gx^bracht.

5. Werd de hoeveelheid natrium in de vlam zooveel mogelijk constant

gehouden en lieantwoordde deze en de veldsterkte aan de in tig. 3 (3)

bedoelde omstandigiuMlen dan gaf een rinrirootüuj van de veldsterkte

een beweging van den pijl (fig. 3) (3) naar bo\-en, beantwoordende

aan eeji rernnnderbuj dei' Jiegatievedraaiing en omgekeerd. AVerd de

veldsterkte opgevoerd \an bijv. 1 8. ()()() tot 25.<)0(), dan \vas die vei-min-

dering zeei- duidelijk zondei- metingen te vei-richlen te ccmstateeren.

Indien de gekozen omstandigheden meer met lig. 2 (3) overeen-

stemden, dan gaf dezelfde verandering van het \eld slechts een

nauw mei-kl^are verandering tier negatieve draaiing die in dezelfde

richting plaats vond als ilaareven in tig. 3 werd medegedeeld.

Op de plaat is in tig. 2 een vergroote positiefafdruk gegeven. De
|)oolafstand bij de pi-oeven waaro[) hel negatief betrekkhig heeft,

bedroeg 0,3 m.m., d(^ veldstei-kte ongeveer 14000 '). Hij D^ be-

draagt de iK^gatieve draaiing «nog niet ten volle IHP. Bij D.^ zijn

nog slechts sporen van de inwcMidige streep zichtbaar. (3). Men ziet

ook de omgekeerde lijiu» />^rlijn en de dikkere /A,-lijn, die met dit

verschijnsel niets te maken liebbe]i.

1) De veklstcikten \vefden bepaald met een bismullispiraal in het midden van

hel veld, waar-scbijnlijk zijn ze iels te hoog. Melitigen over hel magneli.seh spec-

traalelTect gaven lagere waarden voor de veldsterkte.
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(5. De I»('-clii(\dl \\ ;i.ini<'iiiiiii!:<'ii (.'i. 4. 5j Normcii in (|ii;ili(ali('f'

(»|>/,i('Iil «H'ii \ ttlkdiiK'ii licNcsli^inti' (\i'\- (•oiicliisics uit de llicoric vaii

\ <)1(;t. I )('/,(' (l(«('l \crw aclih-ii dal de ii('2ali('\<' draaiiiiu \aii dc/clfdo

{\nU' \aii LiToolIc iiKicI /.ijii al> de jtosilicvc. \ aii de laal^lc was

lirl uil de |intf\('ii \aii .\I\(M,rso en ("okiuno lickciid dal /.e /.cci-

üi-(K(i i-. I )r ('iioi'iiic uToollc {\('\- iK'üalicNc draaiiiiii' (3; is dus ceji

M-li(MiiM' lir\csliji,iiiu' (\vi lli(Mn-i('.

M\('ii/('('i- is «lil hel ücxal iiicl de ricliiiiiu' waarin (5) do iioü'.atievc

diaaiiiiu' iiid lucjicniciidc xchlslcrklc xcraiidcri. Men Itdiocfl om dil

in Ie y.icn die waai'dcn \an de in de llicoric Nooikonicndc uroolheid

.7/
/*:^

^
/j* = vcidstcrkic. r en /> |iai'ainclcrs van de al»soi-|tlioslroep)

Ie kcinicii, waarxoor (U^ \'crf>elijkiii,i>' mooi j)laals \indcii. Door \ey-

l^-clijkinu- van liol vorsoliijiisol mol A'okjt's liüiiiii- 1 'j, kon ik in iodor

ucval Itooordoolon wolko waai'do van /"* gekozoii moosl worden. Die

liiinui' irooft ///o ('/.» di"Aaiiii,usliook, // een g-eniiddeldo waarde van

<leii Itrekijiu'sindex! als een riinclie \aii een zekere xarialiele /l. lei-wijl

nalnnrlijk ons \erscliijnsel 7^ «loot z,ion met X als ahsois. Wannooi-

de aWsfis \an d<' uenoomde lil»-. 1 oj» ^
..(, of '/«j verkleind wordt,

krijül men liüiiren die zoor xccl op de 'm üg. '2 der |)laal Noorgostelde

ii"elijkeii. Aan de ui-ooteic der w aaruenomen nc^iiatievo draaiinjj!:en

(.'i; heanlwoorden waarden \aii /\ die men op 5 of (S selialten kan. Do
kleinste noi»' uomakkelijk waar l<' Jiemeii draaiinu'on in hol gobrniklo

sterke vol«l li.u'uon vermoedelijk in de nahijlieid van do kriliseiie

waarde />= 1.73.

7. De ilit wcndiu-e iiilerferenliesli-ej)on litojton aan de zijde <ler

^•ro(»ierc ii-olllen^lcn >lijler o|» dan aan de zijde van het \iolel, zoo-

laiiu" ten niinsic de draaiinu <ler oene lijn üceii merkharen in\lood

op <lic iU'\- andere iiiioeteiit. ()p u'eiijkc afstanden aan iicido zijdon

\an elk der /J-Wjwcw is de draaiiiiu- aan de zijde \an hel violet het

liroolst. De inwcjidiLjïc strepen \erto(»iieii ook iels \ aii di<' as\ iMinelri*',

zoo is liijw de pijlpiiiii liedoeld in li,i>-. .S fll), asviiiiiielri>cli. Hel

<lee| aan den kant \aii lici \ iolei ovcrwccLil.

Klaarhlijkelijk haiiücn dc/.c \ (rsc|iijii>cl<'ii af \aii eene aMnimelric

«Ier «li>per.>ie-kroiiimc.

^S. i)ij zeer dichlc iialriiiiiidaiiip. waarbij «lii> het in (IJ) li«'l laatst Lfo-

I iii<le stadiiim o\cr^-ehredrii \\a>. iiaiii ik \ ersehijnseleii waai', die

^vl met de door ( 'ouHiNo waariivi icn identiek waren. I>ij mijne eerste

proexcn mei deze zeer dichte dampen meoiule ik dat hol om v«»l«loen«le

lichi-n-rkte !.• kriJLicii. Iiepaald in»odzakolijk was, de spleet wijdte ui-()«)lor

!«• maken «laii hij de vci'i\> lie>c|irc\-eii proeven. Het is echler niet iioodiu-.

'; Anuiiicii (lil riiy.-ik. 6 \<. 7b'J. 1'JUl-
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"Men ziet iiii hij deze zeer diehle (hiiiipen óvei- den altsorptiebaiid

lieen een horizontaal s(uk \aii een iiilerterentiestrcei), dal d(»(»r de wci--

kiiiu- \aii het veld zeer weiiiiu' iia;ir horni scliij)it Ic zijn \erM-lio\cn.

Deze liorizonlale stukkeu zijn xecl iiiiiidcr sclicri» en (»(>k l)ree<kM- cii

het geheele ver«eiiijnsel in de i)au(k'u i< doiikcrck'i- (hm onder (k- iu

(8), (4), (5), besproken onistandiui u'ck'u.

De tignren 3 en 4 (Um- piaat kunnen \an (k' \('i*an(k'i-ingen die kd
vei'sehijjisel ondergaan heeft een (hiiik'lijkcr iii<h-id< ucxcu (km ecu

hmge besehrijving.

Fig. 3 heeft betrekking op een \ekl \an 4500 en \eel natiiuui.

Uit door mij verriehtte metingen, xoigens eene metho(k' (Me hier iiici

zal beschreven worden, volgt voor het midck'ii \an ck' iiiterfereulic-

slreep eene verplaatsing, die zou beantAvooi-den aan eene pvsitirr,'

draaiing van omstreeks 8° bij beide /^-lijnen. Bij <kM)pname van lig. 4.

was het ^eld 10700 eenheden en de hoeveelheid nalriuni groot. De

nitwendige interferentiestrepen zijn zeer dnidelijk en sterk gedefoi--

meerd: de draaiing buiten den absoi'ptieband bedraagt meer dan

iHO"". De inwendige interferentiestre|)en zijn bijzoiuk.M- ondui(k'lijk. Ilim

vooi'komen doet vermoeden dat bij /J, in lig 4. het stadium nauwe-

lijks is overschreden dat voor 1)., in tig. '1 is bereikt. Metingen op

andere negatieven gaven mij in velden van IIOOO, Aerplaatsingen van

omstreeks Yk; ^'^^^^ ^'^^^ afstand van 2 interferenti(\sii-e|)eu. overeeii-

komende met een positieve draaiing \an 11'^.

Deze metingen geven dus verplaatsingen die geheel \an dezelfde

orde zijn als door Corbino werden gegeven.

Ook deze verschijnselen l)ehoeven nog niet in tegenspraak met (k'

theorie te zijn. Wel eischt deze dat voor zeer groote waarden \au

F de draaiing (/^Xo): b)t nul moet naderen. IikHcu. zooals bij de

zooevan besproken metingen getlaan werd, ondersteld wordt dat de

plaats van dê interferentiestreep bepaald is dooi- de gemi(klel(le \ei'-

ticale h(X)gte, dan zou >verkelijk (k' (h-aaiiiiu- positief zijn. liet is

echter mogebjk dal bij die bree(k^ stre|)en de zaak aiuk'rs is. liet is

ook mogelijk dat (k' omstandigheden waarvoor de theorie geldt bij

de proeven met dichte dam|)en niet geheel verwezenlijkt zijn. Voor-

dat eenige nieuwe jn'oeven hiei'over genomen zijn w il ik eciiler op

deze verschillende mogelijkheden niet verder ingaan.

vi<:rklauing der inlaat.

De plaat geeft ongeveer 6-voudige vergrootingen van de pholograplii.sclie opnamen.

Fig. 1. Interferentiestrepen en alrtsoi-ptielijnen bij afweziglieid van liet veld

en vrij veel natiimn. (2)

Fig. 2. Dezelfcle lijnen. Veldsterkte ongeveer 14000, weinig nalrinm. (8) (.">)

Fig. I). Dezelfde li).i"n. Velds'terkte ongeveer 45(X), veel naU-iuni. (S)

Fig. 4. Dezelfde lijnen. Veldsterkte ongeveer 10700. veel natrium. (8)
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Waterstaat. !'• II<'«'i- \'\\ Dikskn (lt»<'t de noIücikIc nicdcdccling

(iNCr: it/Iif AiKsttrdd iiisriii' j^'t! .

\\\\ (Ic ;i;mlM<MliiiLi \;iii <'cii afdnik \;iii aaiilcckciiiiii'ci/ oxcr <l(>

gvscliictU'iiis van liet Aiiisl,r<litiiis<-lir pi'i/ /ij lid mij NcriiiiiKl de vol-

gende loclirliliiiu' oiidci' <l(' aaiidaclil van de Afdccling Ie brengen.

Hel Ainsterdaiiisclie of /ooLicnaanKh' Stadspeil niaakle i-eeds in

I'S^») liet oiider\ver|) iiil \an een helanurijke studie van l*i-ot'. ( i. Moi.i.

:

in iM)() en l<S3tS van inededeelinucn \an C Ai-K\vi.iN, in \-ei".üa<le-

riiijicn \an de Kef>le Klasse \an het xoornialit'e Koninklijk Xeder-

lanilseli Insiiiimi. en in 1<S()2 en later van verliandelinuen van wijlen

ons inededid 1 >r. F. .1. Stamkart in de Al'dg. Natunrkiinde dei' Konink-

iijko Akadeniie van Wcteiiscliappen.

Ondanks liet van vah) bevoegde zijde ingesteld onderzoek is de

zekerheid l»lijve]i ontbreken omtrent de beteekenis van het peil ; ten

gevolge van het gemis van eenig besbiit, waarbij hel dooi- de stede-

lijke oxcrheid werd \aslgesleld.

Alleen het jaartal van invoering mag, o|» gezag van (V)M.m1''.lin's

IJesehrijving \an Amsterdami van 172(), oj) het jaar IHH'i woi-den

gesteld: het tijdslij», dat daarxoor ook door Prof. Moli, is aangenomen.

Op de \raag excnwcl: wal hel peil \'oorstell, ontmoet men de

niee>t niteenloopcMide aiilwoorden bij de vei'schillende selirijxcrs, die

/ieli nieeslal uiten in onderstellingen en gissingen.

l'il overweging, <lal de middelbare hoogte van den dagelijkscluMi

vloed van hel \ ynnv de slad gekozen kon zijn, xNci'deii, door A i,i':\vi.iN

en door Sta.mkah'I'. bei'ekeningen ingesteld \an die hoogte, nil de

\erzanieling \an waarnemingen, die, \an hel jaai' 1700 lot hel jaar

1<S(5(), hebben plaats gevimden aan het zoogenaamde ,/Slads\Naler-

kaïiloor" bij de Xieiiwc Markl.

1 )e uilkomslen linmier bei'ekeningen kwanuMi slechts in één op-

zielil oxcreeii. namelijk hierin, dat door beiden een gi'slatlige rijzing

\aii den waterstand in den loop \an het tijd|»erk van Ifil jaren wei'd

verkreLicii. ( )veriüens liepen hunne uilkomslen uit elkander.

Tol hel ondernemen \an eeiie herhaling \an de lH>rekeniiig, die

aan S'inmkaici' zoo uitstekend was loe\erlronw(l, bestaat geen aan-

leiding: inz(»iideilieid ook wordt men daarxan lernggehonden bij

keuui>iiiakiuii met de inriehling \an het ,/kanlooi'"' en mei de om-

standighetleji. waaronder de waarnemingen, gedurende de reeks \an

h)l jaren, aldaar, op piimilieve wij/e, j)laals ha<ldeii. Dan wordt de

oNcriuiging ge\"estig<l dal. hoc misschien gestreefd moge zijn naar iian\N-

keuriLilieid. gecn^ziii> een wclensehappelijk doel lieoogd werd. maar

dal een pi-akliscli. stedelijk belang lol de waarnemingen dreef.
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Diiarenhoven is noi»- fc elfder ure, toen het gel)()uwtje op liet punt

stond van affi'el)roken Ie \voi-(leu, LicIdeUeu, dat er eeiie fout was van

ongeveer 8 centimeter i]i den toestel, die tot waai-neininii- wci'd «i-e-

bezigd ; eene fout, die hoogst waarsehijidijk i-eeds van de sticliting

van het ,/Waterkantoor", in het jaar I 700, dagteekende ; zoo als mag
worden afgeleid uit het weêrvinden xaii de fout op plaatsen, waar-

henen, spoedig na de stieliting, Jiet Anislerdamsehe peil \verd ovei*-

gebraeht; waarbij moet zijn nitgegaan van de hoogte, die door het

Waterkantoor voor die van het Amsterdamsche of Stadspeil werd

aajigewezen.

Op grond van de velei-lei berichten en van de Avaai'iiemingen, hoe

gebrekkig ook, mag naar mij \'oorkomt, zonder gevaar van groote

dwaling wel ^vorden ondersteld, dat het Stadspeil in 1682 is vastge-

steld ongeveer op de hoogte, die destijds door den vloed van het Y
te Amsterdam dagelijks werd bereikt, indien zich geene buitengewone

omstandigheden, zoo als sterke wind of springtij, voordeden.

Verkeert men daarmede toch nog altijd eenigszins in het onzekere

omtrent de juiste beteekenis van het peil; kan men namelijk niet

in woorden nauwkeurig uitdrukken met welken stand van het Y

vóór Amsterdam het overeenkwam; daarentegen bestaat er niet de

minste onzekerheid omtrent de hoogte, waanjp het denkbeeldige

waterpassevlak, genaamd het A. P., is gelegen.

W^at het peil ook moge voorstellen, zijn ligging is, gedurende een

tijdperk van meer dan twee eeuwen aangewezen geworden door de

bekende vijf witmarmeren steenen, die in 1682 in de nieu^v ge-

I)()uwde waterkeeringen zijn gemetseld geworden, en onw^rikbaar

hebben stand gehouden, ook wat de nagenoeg volmaakte onderlinge

overeenstemming in hoogte betreft.

De gerustheid, die men ten aanzien \i\n de kennis der ligging

mag koesteren, is eenmaal, en wel in het jaar '1852, een oogenblik

aan het wankelen gebracht. De generaal Krayenhoff had namelijk

in 1812 nog vier steenen laten stellen, ten eiiule aan het peil eene

meer duurzame vastlegging te verzekeren. Die steenen, wier gr( )ef het

A. P. onmiddellijk moest aanwijzen, en die, ook door hunne plaatsing

meer binn(Miwaarts in de stad, geriefelijker konden zijn dan de vijf

aloude oflicieele bewaarders \an het Stadspeil aan het Y, bleken in

1852 niet op de goede hoogte te liggen.

Deze ontdekking veroorzaakte toen eene zonderlinge, gelukkig

spoedig voorl)ijgedreven A-eitluistering \an de begri|)pen omtrent de

aanwijzing van de ligging \au het A. P., dooi- dal men. turende op

de steenen van 1812 van Kkayenuoff, de oorspronkelijke nauwkeurige

en standvastige aanwijzers van 1682 uit het oog had verloren.
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Aan de/t' \(M-I rouw hare aaiiw ij/ci-s is de Rijksw al('r|)assiim- iiil-

.U'cii'aaii ('11 i-. \aii l.sT.") h»! iScS."), licl Aiiisicrdaiiisclic peil iji ;i,('li('('l

^'edcriaiid ox (•i-iichrachl. rn door middel \aii r)20 merken xaslu'ele^d,

mol een ini(l<lell»are toni \aii '

,
milliiiicler |»er Kilometer alsland.

De aanleekeniiiu-eii. \\aar\aii dit kort o\ civ.irlil werd ,U(\ii-e\-en, z,ijii

(iinler den liid: „/V/A'// /'// \<'(/('r/(n/<r aan liet Koninklijk Instituut

\aii Iniiciiieiirs medcü-edeeld : wiens leden in de jiraktijk met liooule-

|teileii \aak rekeniiiLi moeten honden. Ik ko(^stei-de daarlüj de liooj),

dat er onder <lie leden /iilk-n üe\'ojiden worden, die. door linii werk-

kring' <»f woonplaats, uele.uenlieid liezitten en zieli aaii,ues|)()or<l ,ue-

xoeleii tot aaiix nllinu' \an hetueen ik in u-ehreke moest l)lij\eii (e

melden, en ook tot nitltreidinu' \an het verzamelde met de geschie-

deiii> van andere Nederlandsche |teilen.

Hel stuk, waarvan ik de eer hel) de afdruk hierliij aan te bieden

vuur de hihliotheek, behelst drie afUeelingeii, gcjioenid :

I. Het Anisterdaniselie peil.

II. Overbrenuing en \erspreiding \an het Ainsterdanisclie peil.

iH. Lelicpeil.

Dm H<i<„i, 1\) Mei 11)02.

Natuurkunde. - De lieer K.\mkkm.in(;ii Onnks biedt aan Su|)pleinent

X". 4 bij de .Mededeelingen uit het Xatiiurkundig Laboratorium

te Leiden. «letiteld: „W. 11. Kki'-som. Reductie van tnaarne-

iiiiii(/sr(U''/t'/'j/i''in/('//, dii' luci'r (hin ('('iir (/eincfi'/i (iroothcid h('r((tt(ni\

§ 1. In de meest verspreide handboeken oxcr waarsehijnlijkheids-

rekeiiiiiL! ('11 de methode der kleinste kwadi'alen wordt behandeld de

redneiic \aii observatiexcrgelijkingen, die elk slechts ééne waargenomen

Liroolhcid br\all<'U. Dergelijke Ncrgelijkingeii treden op bij geodetisehe

w aariiiMuiiiL!cii. In de astronomie treden op Ncrgelijkingen tussehen

ecnc Liroolhcid, b\ . rcclilc klimining of deelinatie eener ster. en den

lijd: iii dciLiclijkc betrekkingen kan dan de tijd. die met /ooxcel

Liroolere nauw keiiri;:'h<'id ucnieleii kan worden, als geLi-e\'en beschouwd

worden. /.(Midal d<'/,e \<'ri:-el ij kinnen ook \(»lgens dezelfde methode

knullen worden beli;indeld.

Lij natnurknndiu-e waariieminiieii echter xcrkrijul men waarne-

iiiiiiLi>\ erucliJkiiiLien tussehen \ ('rschilleiide urool heden, die elk als

met een zekere toe\alliLi(' foiit waargenomen moeten beschouwd

worden. Dit is bijvoorbeeld het L;e\al als men bij xorschilleiide \oluiiiiiia

en temperaturen den druk \au een Lias of \ loeislof ucnieteii heeft,

en men uil de w aanieiiiiii^cii wil atleiden de iielrekkiuü' die het

liieeöt waarschijnlijk hel i:<'(li'ai; der onderzochte stol' \(»orstell.
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Daar ik voov oow doi-LioIijk ueval iii «Ie licti-cfrcii'lf lidoralimr uccii

al<;eiiRnie oplossiii;;- hel» lieNojidcii, kan licl zijn nut 1i('I)I»('1k dc/.c

hier mede te deelen ^).

§ 2. Stel, wc Ii('I)1h'ii ucniclcii oeiii.iic l>ij cikaiidcr liciKMtrciide

\\aai-<Icii \aii de gr()(»llie(k'ii A, J/. A' Iii»cli('ii \\('ikc de Ix-li-ek-

kijiu' bestaat :

/'(/.. JA A' ; X. Y. Z ) = O . . . . (1)

waar X, Y, Z . . . . (UihckciKk' lii'dollictk'ii /ijii, «lic \\(' willen bere-

kenen. Ondci-steld is dat liet aantal \vaarneniing;sverfi,elijkingen ^irooter

is dan het aantal ojihekenden, zoodat we niet behulp van de methode

der kleinste k\Midraten de waarseliijidijkste waarden \'Oor X, Y, Z
willen gaan berekenen.

Zij: L^,M^, ^V, .... een bij elkaai- beliooi-end stel waarden, zooals

zij dt)or de Avaarneming gelevei'd zijn,

ï^, ritj^, ?/j .... de fouten bij die waarnemingen gemaakt,

1) Litteratuur over dit onderwerp

:

Ghas. H. Kummel. Reduction of observation e(;uations wliicli contain more tlian

onc observed quantily. The Analysl, July, 1879 (v'ol. VI, X". 4).

Dezen jaargang van dit tijdsclnilt heb ik in Nederland niet kunnen vinden.

MepvRiman. The Determination, by the Method of Least Squares, of the relalion

between Iwo varialïles, connected by the e((uation Y=AX-\-B, both varial^les

being liable to errors of observation. U. S. Coast and Geodetic Survey, Report

1890, p. 687. A Textl)ook on the :\Iethod of Least Squares, § 107.

Hier wordt eene elegante oplossing van het probleem gegeven als men te doen

heeft met twee gemeten grootheden, tusschen welke eene lineaire betrekking bestaat.

Jules Andrade. Sur la Methode des moindres carrés. G. R. t. 1:22, p. 1400, 1896.

Schrijver geeft eene oplossing voor het geval dat men heeft te doen met ver-

gelijkingen :

F(ajK<- ; ti) = Xi.

Waarin fi en Ni gemeten grootheden voorstellen, (/, b, c . . . . te bei)alen zijn.

Ravexshaeu. The use of the Method of Least Squares in Physics. Nature,

March 21, 1901, p. 489.

Schrijver, blijkbaar niet bekend met de boven opgenoemde litteratuur, wijst op

de noodzakelijkheid dat bij hel behandelen van vergelijkingen tusschen meerdere

gemeten grootheden ermede rekening moet gehouden worden, dat elk dezer groot-

heden met eene waarnemingsfout behept is, en geeft voor het geval dat tusschen

twee grootheden eene lineaire belrekking bestaat," bij zekere onderstelling omlrenl

de nauwkeurigheid waarmede elk dier grootheden gemeten is, eene gratische

oplossing.

Paersox. On Lines and Planes of Glosesl Fit lo Systems of Points in Space.

Phil. mag. (6) Vol. 2, p. rjr)9, Nov. 1901.

Door den schrijver wordt eene uitgebreide studie gegeven unitrenl ile lijnen en

platte vlakken (zoo noodig in eene meer-dimensionale ruimte), die zoodanig zijn,

dat de som der kwadraten der loodrechte afstanden van een aantal niet in een

rechte lijn of plat vlak liggi'udc |)unl(Mi. tol die lijnen of vlakken zoo klein

mogelijk wordt.
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1»!^. ///,„,, ///„, .... <K' iiii(l<l»'llinr(' foiilcii iii die iiieünp^on />,, .1/",,

\' welke wii N.lll te \'o|-eil Uekeild
1 •'

ollderslelleii,

A„. ]\. X, . . . . ('«.'Il Stel Ueiiaderde waarden xoor A, V, Z .
. . .

,,., //,;.... de Ie l)c'rekenen verbeteringen, die aan die

Iteiiadi'rde waarden aan te l)i-enuen zijn.

KIke ineiinLi le\ert dan xol.uens (1) eene verj-elijking

:

X, . I,~3I, . n,,-]-N, .»,... :::^ -/;- X, . .C - 1\ .IJ-Z,. Z'. . . = IJ, . (2)

A\ aarin :

X=X^,Y=Ya....

X=X„Y=^Y„....

I'\ r= F{L,,M,,N„. . . . ; X„, ¥,, Z, . . . .)•

Xu nuieten ./',//,- zoodanig worden gekozen, dat:

^^ -^+-^ + -^ + ••••=''""•)
• • • •

(=^)

De \ raag is nu: wanneer hekend zijn de eoëffieiënten A', Y, Z ,

welke fouten /,, ni,, /t, . . . . l)eliooren dan bij eene waarneming

/> ,J/,,A\.... lilijkbaai' kunnen verschillende bij elkander beiioo-

rende waarden />. .1/, \ . . . . die waarneming L^, Af,, X^ .... tot

uevulu- gehad hehheii, en zijn die waai'den van L, }f, X . . . . , en

dus \an /, , lu^, n^ .... het meest waarseliijnlijk, (He zoodanig zijn, dat:

•'«.', «i/H," «i«,

terwijl de heirekking bestaat:

X, l, + 31, m, + JVj «, -f = Vi= conskmt.

Men \iiid dan /,, //*',, //, .... uit :

in

>"r

n

rn,;

'- + K . ifcf, == <^

i| K'Miii.i!.\rs.;ii, hcliiiiiicli (i( 1 |ii;iklis(li(!ii IMiysik, p. !•» l»osclio\i\v! <io vergelijkingen:

>i—/{A, li, C,r.s,( )

\v:i;mn ,/,.s...., dikwijls ook u, adezingeii aun inslrunienton bovaUen", en bcpaall

loch, zie |). II, A,B,(' zoodanig, «laf de som der kwadraten der fouten in u zoo

klein niogelyk wordt.
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terwijl

:

j^^ Vi .

Hierdooi' gaat (3) over iii:

V V^' ^ ^.,^

Voert men in liet gewielit van eene waarneiuingsvergelijkiiii::, waar-

onder men bij definitie verstaat:

g^=z
^ ... (5)

L^hni^ --^-31^' ?«;„,' + jV/' ?Ai„j' ....

dan kan (4) geschrex^en worden

:

2 (J.^ TJi^ = Jfiin .
,

en worden de vergelijkingen ter l)epaling \an a', y, z. . . . :

of:

IfiXXiv + if/XYy + yXZ]z . . . . + [rjXF] = Oi

y YX],v + LV/
YY]r, + [g YZ]z . . . . + [^ F/1 = o

j
. (6)

[oZX],v + [r/ZI^// + [.^ZZ ]r . . . . + [^ZF] = o

'

waarin, volgens de gebruikelijke notatie:

[gXX] = o, X,' + ff., X,' + . . . . -f //" X'^

[^XF] =^,X,r, + ,/,X, F,H-.... +/y«X Yn
als '« is het aantal waarnemingen.

We komen dus tot dit zeer eenvoudige resultaat, dat uit de tot

de lineaire A'orm gereduceerde \\aarncmingsvergelijkingen:

X,.v + Y,!, + Z,z 4- . . . . /; = o

X,.v + Y,!/ + Z,z + . . . . /; = o

de normaalvergelijkingen Avorden afgeleid op dezelfde \Aijze als wan-

neer de grootheden 1'\, F„ .... direct aan de waarnemingen ontk^end

zij]i, indien we aan elk di(M' ^^ aarnemingsvergelijkingen het door

vergelijking (5) bepaalde gewicht ttxdvennen ^).

1) Voor de waarnemingsvergelijkingen, die Schalkwijk, Meded. No. 70, Vervolg,

Zittingsverslag Juni 1901; Diss. p. 115, te behandelen heelt, n.1.

:

pp-;^- 1.07323 = B^^,{d-o.mrn) + Cs,,{<P-Om%),

waarin P en Fof, = - gemeten zijn, Bs.^ en C^on volgens de methode der kleinste

kwadraten te berekenen zijn, vindt men volgens (5) voor het gewicht van elke

waarr igsvergelijkins;

:

2

Vfc ' en der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A». 1 '102/3.
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])ezi' \vij/.(' v;ni licliaiidcliiiu- <l<'r \H'i-^vlijkiii^('ii met meerdere

Avaai-ii;oiU)iiK'ii «^nx»! heden, komt overeen met de door Andradk voor

twee geme((>n groolhedeii livgeven oplossing. Zij is voor het geval

(hit tusseheii 2 gemeten grootheden eene lineaire betrekking bestaat

eenvoudigei' dan de oplossing van Mkrriman.

§ 3. (>]» de volgende wijze wordt gemakkelijk aangetoond dat

ook <ie middelbare fimt in het resultaat volgens de gewone i-egels,

zooals die bij vergelijkingen met ééne gemeten grootheid toegepast

worden, gevonden wordt. Uit de normaalvergelijkingen (6) volgt:

.?• := «j Fj -|- «, h\ -f «, 7-^3 . . . . -\- Ctn Fn .

Hier staat ;v nitgedriikt als fnnctie van de gemeten grootheden

L„ M„ N, .... L„ M„ A\ ....

Men verkrijgt de middelbare font in .r uit:

of m/ =: --1- + -^ + . . . .

9i Ü2 9

Deze vorm is dezelfde als men verkrijgt bij waai-iuMningsvergc-

lijkingen met ééne gemeten grootheid ^), zoodat men ook nu liet

gewicht van het residtaat vindt uit de coëfiiciënten, die in de op-

lossing voor ,r, y,z . . . . optreden, als men de grootheden \^g,^X^F.^ enz.

in de normaalvergelijkingen onbepaald laat.

.7i

als jx , en a^l voorstellen ilc micldclbai-e fout in de bclrefTendc diuk- en diclil-

heidsmeling, en uq ^le middelbare fout voor eene meting waaraan men hel gewicht

1

1 toekent. Stellen wc
/^^,^
=

//^^
= //„ (= jöööÖ^'

^^^^" ^^'*^^"''^ ^^^^'
'

1
d — G.2394 : n = ^—-

,
'' 2.23

1
d = 53.988 : >

2.5(3

Dat iii de waaide voor (j, de termen met (/ weinig invloed zullen hebben zoo-

lang d niet zeer groot wonll, blijkt a priori reed-s uil hel klein /ijn tier coëiri-

ci«"nlen /J.s;» en CSjo (>'-ie Scuai.kwuk's Diss. p. 115, alwaar gevonden woidl :

J5_5^ = O.OOOGO? 1, 6'.S«o
= 0.0()00()()9'JS). Dan f och zullen waarncniingsfoiiUii in d

op hel tweede lid weinig invloed hebben, en dit tweede lid als nauwkeurig bekend

gesteld kunnen worden. Aangezien de waarden van i'F^, voor de ver.sehillende

dicblheden waarbij waargenomen is betrekkelijk weinig verschillen, is aan elke

waarnemingsvergelijking gelijk gewicht toegekend. Dit is des Ie meer gereclit-

vaaidigd, als men bedenkt, dal ile hoogere drukken nauwkeuriger zijn gemeten

kunnen worden dan ile lagere, daar bij de eerste de toevallige loulen in hel melen

der lengte van elke kwikkolom elkaar gedeellelij'k ophcfTen.

1) Zie b. V. Meruiman, Melhod of least Squares, p. p. 83 en 8i.
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Sterrenkunde. Do Wwv K. V. van dk Sandk I5\KiirvzKN hicdl

eeiie iiiededeelijig aan : t,()r('i- de pariodldtelt inH ket jaania-

tljde In de (/am/en van het hoofdtiurinerk der .sfenminacht te

Lelden, Hohwü N". 17." 1'*'^' Gedeelte.

I. Inleiding.

1. Bij de iiiriclitiiig dor sterrenwacht te Leiden in J861 woi-d y>ij

toegerust met eene pendule door den Heer A. Hohwü te Amsterdam
vervaardigd en door hem N". 17 genoemd. Weldra deden nauwkeu-
rige onderzoekingen A^an Kaisek, ') de groote regelmatigheid \'an

haren gang kennen, Avaarin zij alle uurwei'ken overtrof, omtrent welke

een onderzoek Avas bekend gemaakt en, terAA'ijl zij sedert dien tijd

steeds als hoofduiu-work \an de sterrenwacht in gebruik is gebleven

voldoet haar gang ook nu nog aan zeer hooge eischen.

Het uurwerk werd oorspronkelijk opgesteld in de meridiaanzaal

der sterrenwacht aan een gemetseldeii pijler die op de fundeering

Aan den meridiaancirkel opgetrokken is. De vastheid der opstelling

liet dus niets te wenschen over; eene ongunstige omstandigheid was

het echter dat de temperatuur hier vrij veranderlijk was en eene

zeer duidelijke dagelijksche periode vertoonde, en vooral dat door

het openen en sluiten der luiken geheel onregelmatige temperatuurs-

veranderingen konden ontstaan.

Van 1861 af liep de pendule door tot 1874, zonder in dien tijd

anders aangeraakt te worden dan eenmaal 's weeks vooi- het opAA^nden.

In laatstgenoemd jaar bleef zij echter o}) den 17don Juni uit zich

zelve stil staan, nadat zij ongeA^eer eene maand te voren eene bijzon-

dere onregelmatigheid A^ortoond had.

Daar toenmaals reeds het plan l)estond Avoldra, zooAvel aan de mcridi-

aanzaal als aan den meridiaancirkel' aanzienlijke veranderingen aan te

brengen, Averd besloten met eene grondige reiniging en herziening A-an

het uurAverk tot dien tijd te w^achten en Averd het nu slechts Aoor-

loopig gereinigd en na eenige dagen Aveder in gang gebracht.

De voorgenomen verbouAvingen hadden plaats in de tAveede helft

van 1876 en in don aanvang A-an 1877, en in <lo maand .liini van

dat jaar Avas alles Avederom gereed en Avcrd ook i)endule Honwü 17

Aveder opgesteld. Wel Avas er door H. G. v. d. Sande Bakhuyzen

over gedacht haar nn tevens eene betere plaatsing buiten de meri-

1) F, Kaiser, Onderzoekingen omtrent den gang van het lioofduurwerk der

sterrenwacht te Leiden, de pendule Hohwü N^. 17. Versl. en Meded. K. Akad.

Amsterdam D. XVII, 1865.

F. Kaiser, Untersucliungei. über den Gang der Hauptuhr der SternAvarte iu

Leiden, Honwi' N". 17. Asfr. Nackr. N". 1502.

2-
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(liaaii/.:i;il Ie Ix'/drucii. <l(tcli dil was xoor licl ooLiciildik aan \c \('v\

bezAvai-LMi oiulorlievij'- vu ci- werd alleen i;e(ra(.'lii door hel aaiilnviiiivii

buiten om de jtendnle \an eene tweede lionten kast de leniperatnurs-

schonunelinjien te verminderen. M

()]• (k' slerrenwachl was iiiltisselien \-oor <k' meridiaaiiw aanieiiiin-

gen de re^istreennethode algemeen in «iehriiik «iekomen. Daar het

echter telkens gebleken was, (hit de aanAvezigheid eener slroombreker-

inrichting aan een uurwerk de regehnatigheid van zijnen gang ver-

mindert, terwijl door ons gevonden was dal de vergelijking van twee

pendules door sehien met de hand gegeven met groote nauwkeurig-

heid kan geschieden.'), werd de normaali)endnle van Honwü niet

tevens voor het registreeren ingericht, doch \verd deze functie aan de

pendule van Knoblich overgelaten.

Nadat oj) 2(j November 1877 de pendule nog even stil gelutuden

was om haar tikken beter gelijk te maken, heeft zij daarna onaf-

gebroken doorgeloopen tot Augustus 1898, toen wederom xaw eene

verbouwing van de meridiaanzaal gebruik werd genuia kl om de

pendule door den Heer Honwü te doen reinigen en herzien.

Toen in December daaraanvolgend de pendule weder opgesteld

werd. ^^'erd teA'ens gevolg gegeven aan het Ai'oegere voornemen om
haar uit de meridiaanzaal te verwijderen en aan den pijler \an den

grooten refractor op te hangen. Ten einde echter de standvastigheid

der temjieratnur nog beter te waarboi-gen, werd door H. (4. van dk

Sanük llvKurvzKN besloten in dien pijler in de groote vestibule der

sterrenwachl e<'ne nis te doen uithonwen en daai'in de |»endule te

plaatsen.

Sedert ruim '.\ jai-eii hangt nu de pendule Honwü N" 17 op deze

nieuwe |)laats. Zij is daar even als in de vorige jxM-iode omgeven

door eene dubbele hontcii kast en de nis zelve is dooi- een glazen

deur afgesloten. Hier /,ij reeds o|)geinei'kt dal dooi' deze inrichting

o[) zeei" x'olkomeii wijze het doel bereikt is snelle leinpei'aliiiirs\'eraii-

deringeji geheel uil Ie sliiileii.

2. In lH>i7 werd door den lieer Wii.TKHniNK vooi' een biizonder

ï) Tevens werd auii diMi slin^'ci- cni spic^a'lljr uaiigcl)ni(.'lit om de sliiiycrwijdlc

nauwkeuriger te kiitineii Ix'icilcu. Zie : II. (i. van dk Sandk Bakhuyzkn, Verslag

run Oen staat der stcrn'invaclit Ir Lcideit 1S7G- 1877, pag. 12.

-) Uit op een groot aantal dagen door de beide waarnemers Wii.tkhdi.nk

en E. V. VAX uk Sa.ndk Hakiii'vze.n onmiddellijk na elkander gegeven reeksen van

vergejijkingsseinen, volgt als Midi). Kout der gemiddelde uitkomst van eene reeks

van omstreeks 24 seinen, de variatie der constante fout gedurende een tijdsverloop

van ongeveer eene maand ingesloten, + ()-.OÜ77.
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doel een onderzoek uitgevoerd omtrent deii gang der ])endnle Hohwü
17 gednrende liet tijdvak 1886 Jannari lot 1887 Juli, en het ijleek

lieni toen dat, terwijl na herleiding voor tempcratnur en barometer-

stand de gemiddelde zoiult- en de gemiddelde w int ergang met elkan-

der in zeer goede overeenstemming kwamen, tnsschen de halve jaren

Jannari—Juni en Jnli—December een duidelijk systematisch ^•erschil

over bleef.

Hij A'ond nl,

Waarn.—Rek.

1886 Januari— Juni + 0^045

Jnli—December — O .03

1887 Jannari—Juni -f 0.035.

Toen daarop in 1890 dooi- mij de definitieve bewerking der tijds-

bepalingen en der gangen \an de pendule voor het tijdvak 1877—1882

ondernomen \ver(l, wilde ik nagaan of zich ook hier iets dergelijks

zou vertoonen, en nu ^•ond ik niet alleen dat de jaren 1878—1882
(vóór 1878 Mei was de gang nog te onregelmatig) in dit opzicht

geheel met 1886—87 overeenstemden, doch, het verschijnsel nader

onderzoekende, bleek mij dat in de voor temperatuur verbeterde

gangen eene regelmatige periodiciteit met het jaargetijde over bleef

die ]iu — zooals natuurlijk het geval moest zijn — hare maxima

vertoonde iji April en October bij gelijke temperaturen, en die eene

totale amplitude had van ongeveer OMO.
Mijn onderzoek, waarvan de uitkomsten kortelijk medegedeeld zijn

in ,/ Verslag van den staat der sterrenwacht te Leiden 1889—189t)"

pag. 14—^15, nu in dezelfde richting A-erder voortzettende, en eens-

deels nitstj'ekkende o\'er de jaren 1882—1890 (naar voorloopige

uitkomsten der tijdsbepalingen), anderdeels over de jaren 1862—1864

(naar de uitkomsten van het onderzoek van Kaiser in Asfr. Xadir,

N". 1502), kon ik in beide tijdvakken denzelfden onverklaarden

invloetl \-a\\ het jaargetijde aantoonen.

Na 1890 bleef dit onderzoek rusten tot in het voorgaande jaar.

De pendide Avas intusschen naar hare nieuwe standplaats overgebracht,

en het bleek nu dat, hoewel de aard der temperatuursveranderingen

zeer gewijzigd was, de i)eriodiciteit in den gang der pendule met het

jaargetijde nagenoeg oj) dezelfde wijze optrad als vroeger en hare afwij-

king van de jaarlijkselie periodiciteit der teuiperatuur zeker niet minder

duidelijk Avas geworden. ^)

Het bleek dus dat wij hier niet te doen hebben met den invloed

1) Zie ook „Verslag van den staat der sterrenwacht te Leiden 1898—1900 pag.

12-13.
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van loevalli.iic (mislaiidiuiicdrii. (Ii<' z,icli w ij/i,m'ii kiiimcii l»ij reiiii^iiijL^-

\aii licl mirwrrk. oi' ook \aii /.iilkc die afliaii^-oii \aii den l)ij/.niHk'ix'ii

aard <k'r tcniiH'ratuiirsw isscliii^cii, waaraan de peiidide oiukM-worpeii

is. (ktek dal ket gevoiuk'ii \ ersciiijnsel een dieperen grond moet

kel)l>en.

Het scheen daarom van bekmg' de wijze waarop ke( ziek in de

drie tijdvakkon: v<'»ór en Jia de reiniging in 1877 en jui de reiniging

en verpkialsing in 1808. vertoond heeft aan een nienw en die geheelc

lijdxakkeii oiuxalleiid onck'rzoek te onderworpen, on lid zijn de iiil-

komsten van dit onderzoek die ik mij vero(n"k)of hierbij mode te deelen.

Ik heb mij (kiarbij bopaaki tot ik' uitkomsten die zich hiten afleiden

uit de gemiddoldo (kigohjksciio gangen in tijdvakken van ongeveer

een maand; het is dan niet noodig dat de aan het onderzoek ton

grondslag gelegde tijdsbepalingen mot de grootste nauwkeurigheid

berekenil zijn. Op deze wijze heb ik 1". onderzocht het tijdvak

1877—1898, 2». hot tijdvak 18H2—1874, 3Miet tijdvak 1899—11)02.

De nitkomstoji voor die drie tijdvakken worden achloro(Mivolgens

medegedeeld, terwijl daarna een onderzoek der waargenomen slinger-

wijdten in hot tijdvak 1877^—1898, voor zoover liare periodiciteit met

het jaargetijde l)etreft, besproken wordt en eindelijk de verschillende

uitkomsten onderling vergeleken worden.

Door mijne beperking tot de uitkomsten der maandelijksche gangen

wordt hot vi-aagstnk slechts van ééne zijde bezien. Intusschon is (kxn-

don Hoor Whp'J)kk eeno definitieve l)ewerking van allo tijdsbepalingen

in Ik'I lijdvak 1882—1898 uitgevoerd on zijn lui door hom onder-

zoekingen ondernomen omti'ont de gangen dor pendule gedurende

korte tijcKakkeii. liet is te verwachten dat. Avannoor deze onderzoe-

kingen voltooid zijn, de vergi'lijkiiig \;ui zijne iiilkomsfon mv\ de

niijiii' <M»k op het hier i)es|)r(»ken verschijnsel nadei' lichl zal kimneii

werpen.

Eerst zeer ojdang>, Incn ik, Jiadat mijn ondei'zoek grooloiideels \ollooid

was, do berekeningen nader besliideerdo, die Kaiskk in de laalslojaren zijns

levens uiiilrnit pciididc lloiiwi; N". 1 7 heej'l uitgevoerd en die in liand-

sciiril'l o|» <le sterrenwacht aanwezig zijn, bespeurde ik dat heui reeds in het

jaai- 1870 de hiei- besproken bijzondere iiixloed van hel jaargetijde als een

moi-kwaardig \-erschijnsel o|ige\allen was. Ik noihI in de eerste plaats

eeno samenstelling dei- ni.iauduiiddenl.illen der xoor b.ii'omelersland

en leuijteratuiir herleide gmigen. \\;i;iruil. ddor \-ereenigiiig der over-

eenkonislige niaaudi-n. gemiddelde uilkouisleu xoor de jaren 18(12 tot

1870 gevormd w.iren, welk ne |ieriodicileil niel maxima in .Mei

«n <>ci(tbei' i'ii eene lol.Mle .inipbliide \;in 0.09 (luidejijk aanloonen.

In de tweede p|,i;il> \t)\\d i k u nd(l« M ii.i 1 1( •) i \ nor ( Ie li;d \(' ja i-e)i I'ebru.i ri
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tot Juli en Anguytiis (ot Jamiiiri voor iedci' der jaren 1863 tot 1870.

De verscliilleii tiissclieii de l)eid(' lialvc jaren loopen van -|- 0.'026 tot

-j- 0.M)48 en Kaiser voegt aaji deze samenstelling de opmerking toe,

dat de beide halve jaren alleen daai'in vei-seiiillen, dat in het cene

de algemeene gang der temperatuur stijgejide, in liet andcn-c dalende is.

11. Het tijdvak 1877—1898.

3. De aan het onderzoek (en grondslag gelegde standen der })en-

dule Averden \oor het tijd\'ak 1877—1882 Maart ontleend aan de

definitieve bewerking der tijdsbepalingen in dat tijdvak, daarna, daar

de uitkomsten van den Heer Weeder in het ^'Oorgaandc jaar nog

niet gereed waren, aan de voorhiopige uitkomsten, die onmiddellijk

na de waarneming berekend \varen. Alleen heb ik nog in enkele

gevallen kleine verbeteringen aangebracht voor het later beter bekend

geworden persoonlijke verschil tusschen de waarnemers. Steeds werden

tijdsbepalingen gebruikt zoo dicht mogelijk bij {\q\\ aanvang van

iedere maand gelegen.

De voor het onderzoek benoodigde gemiddelde temperaturen en

barometerstanden Averden o}) de \-olgende wijze afgeleid.

De temperatuur was 5 maal daags: te 8". 's morgens, 12". 's mid-

dags en verdei- te 4", te 8". en te middernacht afgelezen aan twee in

de pendulekast 0[)gehangen thermometers, een op de hoogte van het

bovendeel van den slinger, de tAveede op ile hoogte van het kwikvat.

De thermometers hadden schalon naar Kéaumur, en waren Acrdeeld

in volle graden.

Gaan wij vooreerst na hoe de uitkomsten volgens beide thermo-

meters zich tot elkander verhoudcu. De aflezingen dei- jaren 1878,

1879, 1884 en 1885 werden in dit opzicht onderzocht en hieronder

volgen voor ieder dier 4 jaren de maandmiddentallen der verschillen

tusschen beide thermometers, na verbetering voor de fouten hunner

nulpunten, in den zin : bovenste theriii. — onderste, benevens de

gemiddelde uitkomsten voor de 4 jaren tezamen. (Zie tabel pag. 24).

Het blijkt dus dat (m- tusschen beide temperaturen een standvastig

verschil van ongeveer -\- 0°.2 bestaat, en ook schijnt er een geringe

gang met het jaargetijde aanwezig te zijn. Later zal nog op deze

kleine verschillen tusschen de afzonderlijke maanden worden terug-

gekomen en zal de invloed bes[)rokeii \vorden, die zij, zoo zij reëel

zijn, op den gang der pendule kunnen gehad hebben.

Voor het verdere cmderzoek werden uitsluitend de aflezingen \aii

den bovensten thermometer gebruikt en daaruit werden eerst dag-

middentallen — de dag gerekend van middernacht tot middernacht—
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1878 1870 -1884 188:1

Jnnuari + O lü + O V2

1-Vl.ruari ... -f 0.18 + 0.10

yi.iMt ' + ü.20 + 0.21

+ O.IU
I

+ (1 IC,

+ 0.19 4- o 21

_|_ 0.22 + 0.20

.\|.rii +0.:?:? +0.2:) + o.2'. +0 2';

.M.'i

.luiii

Juli

Augu.stus .

September

_|_ 0.28 +.0.2!) + 0.27
;
-j- 0.2i

_|_ 0^29 _|_ o 20 : + O 20 i -|- 0.20

October + O 18

November. . . -\- 0.10

December . . .
|
-\- 0. Ki

+ 0..2Ü
j + 0.24

_}_ 0.22 ! + 0.22
i

+ 0.21 ' + 0.20

-f 0.10

+ 0.18

+ 0.18

_|_ 0.25 ' -1- O 2S

_|_ 0.27
\

-|- o.2:>

_|_ 0.22
I + O 22

_1_ 0.20
j

-|- 0.10

-|- 0.20
I

-1- 0.18

+ 0.i8
I

+ 0.17

Midden

4- 0.10

+ 0.18

+ 0.21

+ 0.27

+ 0.27

+ 0.28

+ 0.2()

-f- 0.24

+ 0.21

+ 0.10

+ 0.18

+ 0. 10

af;:('k'i(l ^j, (Uianui iiüddeiiüilleji vooi- de beschouwde lijdsruiiiiteii van

(tiiistreeks een iiuiaiid. De verbetering voor indj)uiitstbut, die voor de

geheele periode standvastig en = — 0°.6 aangenomen \v()i-(len kan.

^verd niet aangebracht.

De barometerstanden werden tot op 1886 Mei geheel op dezelfde

wijze afgelezen en berekend, als de temperalin-en ; de allezingen ge-

schiedden aan een kw ikbaroiiider welke in de inri-idiaaiizaal aan den-

zelfden ]>ijler was opgehangen, waaraan de pendnle bevestigtl ^\as.

Na dien tijd werd gebi-nik gemaakt van een barogi-aaf van Rhh.vrd

boven (>]> den /.elfden i)ijler ge|)laalst, wiens correclies bepaald wer-

den door middel \aii den kw ikitaromeler '•'). De dagmiddeiilallen

^verdeJl nu be|iaal(l door inlegratie door iiii(l<lel \an een |tlaninieler

van A.MSLKK.

De correcties (\('\- Licbniikle kw ikbaromelers zelven (achlei'eenxdl-

gens waren )> bakbaronielers in gebruik ; wegens reinigingen en nieuw e

vulling y.ijn echter 7 tijdvakken te on(k'i'seheideii) /iju bepaald door

ondei-linge vergelijkingen, door \-ergelijkiugen met gelijktijdige allezin-

gen van den bai-ometer van het Meteorologisch Instituut te Ttrecht

en ten slotte door vergelijkingen met den in 181)0 voor de sterrenwacht

^) Het midden word genomen dor aflozinfjcn lo 12", 20", 4" en 12", aan de

beide nilerslen liaH' j^ovvielil govondo.

') Voor iedere vvekelyksclie strook word do oorroclio .standvastig aangenomen en

nfgeleid uit oen of twee Mflezinpreii van din kwikliaromolor per daf?.
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aaiigescliaftc Komiaal llc\c'l-l)ak-l)ar()ineter van Fuess. Daar echter

vóór 1890 geene verbeteringen Avaren aangebracht en de verwaar-

h)()S(le correcties steeds nagenoeg -f-
'^••> -^J'"- hadden bedragen, werden

ook later alle aflezingen herleid op: Normaal barometer -— 0.3 Mm.
De barometeraflezingen werden niet op O" lierleid. Dit werd

oj)zetlelijk nagelaten, want, hoeAvel de daardoor veroorzaakte fonten

xolstrckl ]ii('l iiiogcji verwaarloosd wurdcii bij THO-^'"' be(b'aagt

(Ie iiivh)('d \ an 1 Rkaim. 0.15 Mm. — , zoo wor<h hun invloed op den

gang dei- pcjuhde nagenoeg volkomen daardoor gecomj)enseerd, (Uat

men im ook een invloed van de tempei-atnnr oj) den gang vindt, (He

\'an den \\aren af'\\ijkl. Daarbij wonh oiidci'slehl dat pendule en

barometer steeds dezelfde temperatuur bezitten, wtü in (ms geval

nagenoeg verwezenlijkt is. ^) Men \'er\vaarloost dan alleen het verschil

tusschen den invloed eener zelfde tempei-atuur op liooge en iage baro-

meterstandeii, dal uiterst klein is.

4. De waargenomen gangen werden vooreerst op 760^^'" l)aro-

meterstand en -|- 10^ R. herleid door nuddel van M'oeger bepaalde

waarden der coëfïiciënten h en c in de formule:

Dag. fiang = a -^ h (li^imj -|- e (t—lOj
/> = + 0\0140

r = — O .0268

De ^vaarde der coëfficiënt !> werd afgeleid uit een streng onder-

zoek der periode 1877—1882, waarbij alleen gangen bij hooge en

lage barometerstanden gedurende eene zelfde maand met elkander

vergeleken werden, en moet zeer dicht bij de waarheid komen. l)ij

alle onderzoekingen, niet alleen omtrent Hohwü N". 17, maar ook

omtrent andere pendnles met soortgelijken en zelfs met a

f

\a ijkenden

vorm van den slinger, zijn steeds barometercoëfficiënten van nagenoeg

hetzelfde bedrag gevonden, en het is hoogst onwaarschijnlijk dat hare

waarde zich bij eene zelfde pendule met den tijd zou kunnen wijzigen.

De waarde h =i -{- 0\()\^() is dus als definitief beschouwd en ik

heb niet getracht haar nog te verbeteren.

In de volgende tabel zijn voor elke maand van 1877 December

tot 1898 Jiüi, de gemiddelde waargenomen dagelijksche gangen, de

gemiddelde barometerstanden en temperaturen en daarna in de kolom

//Gered. D. G. I" de volgens bovenstaande formule op 760^'™ en -|- 10"

herleide gangen opgenomen. Van de beide laatste kolommen kan

de beteekenis eerst later aangegeven worden.

1) Zie ook hieromtrent de opgaven bij het onderzoek der periode 1862—1874..
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\\':i;ir<ï.

1). ti.
Har. "MIJ.

(icrcd.

D. G. 1

Gered.

I). G. II
W.— R.

1S77 Doe.

1878 Jan.

Fi'hr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

. Nov.

Dec.

1870 Jan.

F.'br.

:\Iaart

April

M.-i

Jiuii

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Xiiv.

Ite.-.

18«() J.m.

Fel.r.

iMaart

April

.Mei

Juni

Juli

4- (t lu

0.t>il

o 1!)1

0.-1 03

0.148

O.IOG

0.135

0.-100

O 038

0.103

0.043

0.002

0.151

O 3-44

0.145

0.320

0.151

(».24l

0.084

0.024

O 039

0.001

0.13!)

(» :!()1

(t..5'.tS

(»..52!)

0. 203

0.321

0.214

<».245

O 078

(».tl70

700 7

CO 8

07 .

7

59.4

59.5

.58.9

02.0

03.4

58.3

02.5

50.9

.53.9

54.4

01.0

.50.9

02.2

53.0

02.0

59.5

.58.1

oi.:>,

02. r.

05.2

t;4.7

(i9.3

71.5

.50.(1

(".5.0

00.8

04.1

CO 2

01 .0

+ 4 4

3.9

0.1

4.9

8.0

11.2

-13 7

-14.7

-14.0

-13.0

9.0

5.4

2.5

-1.0

2.8

4.-1

0.3

8.3

-12.8

13.1

14.0

12.3

9.J

+ 4.0

— 0.3

+ 1'

4.5

2

8.4

9.8

-12.8

14.1

— O.OH)

— 0.010

— 0.020

+ 0.034

0.118

O 152

0.200

0.179

0.184

0.149

0.077

0.025

0.030

0.097

0.079

0.137

0.144

0.101

0.105

0.133

0.127

O 088

0.042

0.092

|O.I9i
I

|0.1'.5|

0.102

0.141

0.1.58

0.18:!

O.IV.I

0.107

+ 0.112

097

14-4

10()

149

140

101

103

145

1.58

153

141

181

120

148

150

180

147

177

+ ^

— 13

+ 28

— 10

+ 21

+ 12

+ 20

+ 10

— 8

— 1

— 12

— 30

+ 4

— 10

— 70

— 34

— 73

— 48

I
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Waarg.
D. G.

Bar. Temp.
Gered.
D. G. I

Gered.
I). G. II

W.-R.

'1885 Dec.

-188G Jan.

Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1887 Jan.

Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1888 Jan.

Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

+ 0.42'2

0.313

0.505

0.45-1
.

0.353

0.250

O 207

O '123

0.-123

0.120

0.117

0.197

0.236

0.492

0.595

O 437

0.394

0.257

0.296

0.200

0.195

0.181

0.307

0.304

0.384

0.583

0.530

0.325

0.3&1

0.384

0.188

0.115

765.1

51.6

63.4

63.6

61.7

61.3

61.6

61.4

63.0

64.1

59.1

59.0

52.1

63.3

70.4

62.1

62.2

61.3

69.0

64.4

62.4

61.7

61.4

56.4

55.9

67.6

59.3

50.9

59.2

64.9

60.0

57.8

-f- 4.3

2.3

1.5

5.0

7.4

11.4

12.2

14.4

14 4

14.1

9.9

7.3

3.7

1.4

2.9

3.8

6.6

9.7

13.1

15.0

14.0

12.3

8.0

5.5

3.5

2.3

1.3

3.3

6.6

10.2

13.4

13.0

+ 0.197

0.225

0.229

0.267

0.259

0.269

0.244

0.221

0.199

0.178

0.127

0.139

[0.178]

[0.215]

0.259

0.241

0.272

0.230

0.253

0.272

0.268

0.219

0.233

0.233

0.268

[0.271]
^

[0.307]

0.273

0.311

0.320

0.279

0.226

-f- 0.251

257

244

269

256

268

251

242

241

251

227

219

215

247

287

257

281

239

269

300

310

273

294

294

322

305

292

289

320

329

295

0.\4

+ 19

+ 21

+ -

+ 26

+ 10

+ 18

<}

— 14

— 19

— 12

— 39

— 50

+ 11

— 21

+ 1

— 43

— 15

+ 14

I
22

— 16

+ 5

+ i

+ 32

+ 15

+ '-^

— 1

+ 30

+ 39

+ 5

— 36
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Waai-.
1). (;.

l;;ll-. Tfiiij).
(uTcd.

D. G. I

Goivd.

I). (i. 11
W. I(.

1888 Aug.
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Waarg.
|

1

D. G.
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laii£r pfownclil wa-; : de (nppcii «Ier i-.kKmcii hickoii duidolijk a;inp:o-

lasl lo zijn vu (>|> de (i|tliaimv('tM- Itmoiid /.icli ccii klcMii «iclukki.!::

niet diop rooslvk'kjo.

V('i-(kM- z,i(M inoii in (k' lici-k'ide liaii^cii vi'ij slcrkc at\vijkiii^-en

daar waar de Iciiipcralmir Ix'iicfU'ii 0^ was jj;(MhiakL Oiiik'r de

n»aaiidiiii(ki('iitalk'ii is dil vooi-al duidelijk in die voor de inaaiidcii

181K) DcrenilxM- en 1891 .lanuai'i, toen (k' Icmperaluur z.iek bijna (k'ii

ueheelcji lijd onder 0^ bevond. Men zon kninicn meenen <kU dil

verseliijnsel o|) Ik^I beslaan \ve(^s van een term afiiankelijk van het

kwadraat dor afwijking van de teinperalnnr van eene niiddelwaarde,

welke lei-in liare verklaring- zon knnnen A'inden in een invloed der

tempera! nnr oj) de elasticiteit dei- ophangveer ^).

Het bleek eciiter, en zal hierna nog nader aangetoond worden, dal. zoo-

lang de temperalnnr der pendnle boven 0° blijft, de maandmiddenlallcn

zeer weinig van een kwadratischen invloed verraden, en het schijnt

wel dat omstreeks 0° de temperatnur-coëfiiciënt zich min of meer

plotseling wijzigt en dat hij daai- beneden veel grooter wordt.

Ik heb dns alle tijdvakken w^aarin de temperatnnr dei' pen(bde

beneden 0° (eigenlijk beneden — 0.°6 R.) was van de berekening

nitgesk)ten. A'ier maanden nl. 1880 Jan., 90 Dec, 91 Jan. en 93 Jan.

werden daardoor voor mij geheel onbruikbaar. In 16 andere maan-

den was op 104 dagen de temperatuur beneden 0^; voor deze maan-

den zijn nieuwe middenlalleh gevormd met uitsluiting van die dagen. 2)

Hieronder volgen voor die maanden de aldus gewijzigde gereduceerde

gangen bene\ejis de bijbehoorende gemi(Ulel<k^ temperatnren.

1
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Deze Diiddeiilalli'ii />ijii <l<iii xerder gcbrnikl in [daats van de oor-

spronkelijke.

5. De Iiier boxen medegedeelde gereduceerde gangen I hebben mij

nii ten gi-ondslag gestrekt voor mijn verder onderzoek, waarbij reeds

dadelijk de eerste 5 maanden mochten uitgesloten worden.

Vooreerst kan men reeds door geschikte groepeering dezer gere-

duceerde gangen zonder veel berekening aantoonen, dat zij nog een

niet het jaargetijde periodieken term bevatten, welke onmogelijk ge-

heel door een directcn in\'loed van de temperatuur kan verklaard

worden.

Ik ga daarbij aldus te Averk. De maandmiddentallen der gangen

en der temperatuur werden in jaargroepen gerangscliikt en ik liet

deze groepen aanvangen met de maand Mei en eindigen met de

volgende April. Voor de gangen werden dan de middentallen \n\\

elke jaargroep ge\'ormd en daarna de afwijkingen der maandmid-

dentallen van hunne jaargemiddelden. Ik \'erkreeg zoo voor ieder

jaar eene reeks van 12 gangafwijkingen en evenzoo eene van 12 tem-

peraturen en in ieder dezer reeksen werden dan nog de middeh\-aarden

gevormd ^-an het eerste met het laatste getal, van het tweede met

het voorlaatste enz. Ten slotte werden ook nog de uitkomsten ge-

vormd, die men verkrijgt, zoo men, in plaats van met de temperaturen,

met de verschillen Averkt tusschen de temperatuur der maand zelve

en die in de voorafgaande maand.

Daarna werd nogmaals op dezelfde wijze gehandeld, doch ditmaal

zoo dat de jaargroepen aanvingen met Februari.

Het doel dezer handelwijze zal duidelijk worden, wanneer ik de

uitkomsten zelven mededeel, en, om niet te uitvoei-ig te worden, be-

paal ik mij daarbij tot de 5 jaren 1884 tot 1888. Voor de gang-

afwijkingen deel ik eerst de uitkomsten voor ieder jaar afzonderlijk,

daarnaast de gemiddelde uitkomsten voor de 5 jaren mede, voor de

temperaturen en temperatuurverschillen (A Temp.) alleen de laatsten.

De gangafwijkingen woorden gegeven in duizendste deelen van secun-

den als eenheid. (Zie tabel pag. 36).

Men ziet nu met eeji oogopslag, dat in de eerste samenstelling de

gangen een duidelijk verloop ^•ertoonen, en de temperaturen nagenoeg-

standvastig zijn, terwijl in de tweede samenstelling juist het omge-

keerde het gexai is; daarentegen gaat het verloop h\ den gang onge-

veer parallel met dat in de tem[ieratuurverschillen. De gangen bevatten

dus een term die niet afhangt van de oogenblikkelijke lemjtei-atuur,

doch wier maxima samenvallen met die der jcoarlijksclie temperatuur-

verandering, m. a. w . de jaarlijksche periodiciteit in den gang der

3*
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iSSi
i

ISHo
I

ISSG Lss"; ISSS Si-S8 leiiiji.

,x4-.ss
A Temp
Si— SS

Mn. Aj.nl +:>n

Juni. M;Kiit
;

+22
I

Juli, Fcl»iu:iri ' +14

Augustus, Januari..; +11

SepttMiibcr, Di'cenibcr

Octobcr. Nuvi'inber.

.

-20

-nu

IVbruari, .laiiuari . — 18

Maart, Decenibor. . . - 11

Ajiril, Xüveiubor... I + 2

Mei, October
j

-10

Juni*, Scptoiubcr. . . .] +4
Juli, Augustus ... . +:i4'

+ 1S +()0

+:{8 ' +:vi

+28

+ 8

—22

-70

+27

+27

+ 10

-00

-14

+ 9

+30

— 8

-40

+
+
— 9

— 10

+ :^

+14

+ ö

+11

+ 8

—14

—24

+ 4

+ 2

—20

— 15

+19

+42
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1878 + 0.122 -1883 + O. lil 1888 + 0.252 1893 + 0.243

1870 .120 1881 .ir,9 1889 .254 189i .208

1880 .189 1885 .189 1890 .247 1895 .220

1881 .180 1880 , .210 1891 .218 1890 .170

1882 .157 1887 .257 1892 .222 1897 .169

Ik heb im de afleiding van den temperatiiurscoëfficiënt op twee

\\ ijzen uitgevoerd, eensdeels door gebruik te maken van de afwijkingen

der maandmiddentallen van liimne jaargemiddelden, anderdeels dooi-

de afwijkingen te gebrniken dierzelfden maaiidmiddeiitallen van de

aan eene kromme ontleende benaderde ^vaarde]l van het niet periodieke

deel van den gang, den term a, welke kromme ik zoo goed mogelijk

aan de voorwaarde liet voldoen, dat tle Avaarden der jaargemiddelden

(voor jaren aanvangende met Mei, met Augustus, met November en

met Februari) er door voorgesteld worden ^).

Naar deze twee methoden verkreeg ik de volgende reeksen van

correcties I en II, welke aan de w^aarde — 0.^0268 der temperatuurs-

coëfficiënt zouden moeten aangebracht worden. Zij zijn uitgedrukt

in tienduizendste deelen van tijdsecunden.

1879
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vastig geweest is, docli dat de lumgenomen waarde zoowel in de eerste

als in de laatste jaren, en vooi-al in do laatste, eene })ositieve cor-

rectie behoeft.

Verdeelt men het geheele tijdv^ak in drieën, dan verkrijgt men de

volgende gemiddelde nltkomsten (naar de 2^^*^ rekening; die naar de

1^^^ zijn nagenoeg daaraan gelijk)

:

1879—1884 A r = + 38

1885—1892 -j- 2

1893—1897 + 74

Bij dit alles is echter aangenomen dat de invloed der temperatuur

evenredig is aan hai'e 1^'*^ macht, en het was nu nog van belang na

te gaan wat men verkrijgt, als men voor den temperatuursinvloed

aanneemt -.

Ik gebruikte daartoe de afwijkingen der maandmiddcntallen van de

aan de kromme ontleende waarden van den term a, en stelde deze \er-

schlllen xoor door

Aa + Ac, {t-t,) + c, {t-t,y.

Ik onderzocht nu niet de afzonderlijke jaren, doch leidde gemiddelde

uitkomsten af voor de 3 hier boven aangenomen tijdvakken; t^ stelt

dan telkens de gemiddelde temperatuur van het tijdvak \'oor en \er-

schilt weinig van -|- 8.7 (= -f- 8.1 Réaum).

Op deze wijze werd voor Ac, en voor c^ \erkregen, l>ei(ie in tioii-

dnizendste deelen:

ACj c,

1879—1884 +30 -f- 3.9

1885—1892 — 5 +3.9
1893—1897 +75 —7.9

Terwijl de waarden van A*^'! weinig verschillen van die welke

boven voor L<- werden gevonden, zijn die van c, \ rij klein en van

versciiillend leeken, zoodat hare realiteleil I wijlelaelilig is. De gangen

(jnder O" zonden positieve, doch veel grootere waarden van c.^ vor-

deren; om bijv. aan de uitkomsten voor de beide maanden 1890

Dec. en 91 Jan. Ie \(»ldoen zon men moeten aanuemen: r'.^=+15.

Ik gelo<)f dns goed gedaan te hebben de gangen bij IcMnperalnren

onder 0"^ uit te sbiiten, en voor de ovei'igcn mogen wij zeker voor-

lo()j)ig een lineairen temperatnnrsinvloed aajmemen.

Wat de coëlïieii'nt daarvan beli-eft, zoo zie ik geen kans daarvooi-

eene nil(b-id<king als l'iinctie \aii den tijd aan te nemen, die (>einge be-

teekenis zou hebben. AVaai'seliijnbjk zal men eclilei- \\v\ best doen

de tijdvakken, waarin incii liciii constant aanneemt. k(irl<'r te kiezen,

dan b()\'en ;i,'eseliie(|(|(' bij\. .-iNbis:
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Ag c

1879—80 -j- 21 — 247

1881—83 +52 —216
1884 -f31 —237

1885—91 — 1 —269
1892—93 -f 37 — 231

1894—97 4-81 — 187

alles in tienduizendste deelen van secunden.

Laten Avij eindelijk nog nagaan hoe deze coëfficiënten zouden

veranderen (zie boven), wanneer men de barometerstanden op eene zelfde

temperatuur herleid had, en welke waarden dus de ivare tempern-

tuurscoëfjiciënten hebben. Nu bedraagt \ooy 760 Mm. de herleiding

voor 1° Réaum. 0,152 Mm., waarvan de invloed op den gang bedraagt

0\0021, en men vindt dus den waren temp.coëfF. door aan den i'c7</)>z-

barea eene correctie -|- 0^0021 aan te brengen.

7. Ah'orens verder te gaan, moeten nu aan de gereduceerde

maandmiddentallen correcties aangebracht worden wegens de boven

gevonden \erbeterde waarden \'Oor den temperatuurscoëfficiënt. De
daarbij aangenomen correcties voor dien coëfficiënt bedroegen :

1878 Mei—84 April L e = -^ 39

1884 Mei—93 April O

1893 Mei—98 Juli + 75

en, hoewel de aan het einde van § 6 A^ermelde waarden waarscliijnlijk

te Aerkiezen zijn, scheen het niet noodig daarmede de rekening te

herhalen.

Uit de aldus verbeterde maandmiddentallen werden dan weder de

afwijkingen gevormd van de aan de kromme ontleende waarden

van a'^), en deze werden in jaargroepen gerangschikt, telkens aanvan-

gende met Mei. '^) Ter plaatsbesparing neem ik hier niet (k^ uil-

komsten op A'oor de enkele jaren, doch alleen de middentallen voor

4 groepen van jaren nl. 1879—J882, 1883—1886, 1887—1891 en

1892—1896. Had men de afwijkingen der maandmiddentallen \an

de jaargemiddelden gebruikt, dan zouden de gemiddelde uitkomsten

voor die 4 groepen slechts weinig anders geworden zijn. Alles

wordt gegeven in duizendste deelen van secunden.

1) Deze kromme moest nu, daar zij voor -f 10- geldt en de gemiddelde jaartem-

peratuur -f-
^°-7 bedraagt, in liaar eerste en haar laatste stuk iets gewijzigd worden.

~) De kromme voor a kan slechts geconstrueerd worden van 78 Nov. tot OS Jan.

en daarom kan het op deze wiJ/e uitgevoerde onderzoek zich sleclits uitstrekken

vuu 7'.) Mei tot 97 April.
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Voor liet eerste lijd vak is zulk eene voorstelling onmogelijk on

zij is nog niet geheel voldoende, wanneei- men oen lorm mol den dubbelen

hook invoert, in welk geval men vindt:

T-Apr.2A T-Apr.2S
A^/ == 4- 4oo cos 2jt 9;) cos 4.Tr .

365 3(35

Eene geheel \'oldoende voorstelUng kan men alleen verkrijgen do(»)-

eene kromme.

Deze kromme, met de waarnemingspunten die zij moet voorstellen,

wordt hier ^veergegeven in Fig. 1, en evenzoo de shiiisoïde \an het

tweede tijdvak in Fig. 2 ^).

Buitendien volgen hier voor het ie tijdvak de verschillen Waarn.

—

Rek. I en Waarn.—Rek. II, waarbij Rek. I de voorstelling geeft door

de formule, Rek. II die door de kromme, en verder de verschillen

Waarn.—Rek voor het 2e tijdvak, alles in duizendste deelen.

79 — 86

W.—R. I W.-R.II

87—96

W.- R

79 — 8G

W.—R. I|W.—R II

87-96

W.-R.

Mei

Juni

Juli

A ugustus

September,

üetober . . .

,

+ 2
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\(M>i' het tijdvak J870—80, iils men r^ = -{- 6, aanneemt. Het ont-

breken van een diei'gelijken lerni na 1886 maakt dezen vcrklarings-

groiui eelilei- iced^ datlelijk minder waarsehijidijk.

8, Ik hel) de tol nii toe gewonnen i'esnhaten nog gebruikt om de

inaanihniihhMitaUeii \an <h'n gang /oo goed mogelijk van alle periodieke

termen te bevrijden en /e tiaarna door pene (MMivoudige kromme voor

te stellen.

Ik heb daartoe

i" de gcreduecerde gangen I op de gemiddelde temj)eratiinr -j- 8°.

7

herleid.

2^^ de verbeteringen aangebracht, die noodig y/ijn als iihmi de temp.

eoërtieiënten aan het einde van § 6 aanneemt.

3e verbeteringen aangebraeht voor den supplemenlairen {)eriodieken

term, en avcI \'oor 1878 tot J88(j naar de kronmie en voor 1887 (ot

1896 naar de fornnde, terwijl voor 1897 en 1898 correcties O aan-

genomen werden.

De aldus gereduceerde gange]i zijn in de boNTii medegedeelde alge-

meene tabel ilry gangen in de voorlaatste kolom onder het hoofd

Gered. 1). (i. II opgenomen. Wegens de om-egel mat igheden in het

eerste jaar laat ik de/,(^ kolom eerst aanvangen met 1878 Noxcmbcr.

I>ij het trekken eener ki-onnne was men aan zeer (jwote \\ illekeur

blootgesteld. Ik heb getracht haar zoo eenvoudig mogelijk te maken

en geef haar hiei- in Fig. 3 weer '). De verschillen W.—R. (lick =
Kromme) nitge(li-nkl in duizendste deelen worden in de laatste kolom

\au b(»\'ejigenoemd(' label medegedeeld.

Zij voeren \- • «Ie jaren 1.S79 I89l) lol eeiie middelbare loiil van

een maandmiddenlal :

M. F. — ± 0M)237

lei-\\ijl deze ;ils men den supplemenlairen leriii hiel had aaugcbrachl

zou gewortlen zijn:

.1/. /•'. — ± UM)3(J I

dus aanmerkelijk Liiooter.

1) Do vrocf-'fi' ^'cltiiiiktc kreiiinu' lijnen kenii'ii in lioeldzjuik nicl «leze ovcieen

doch wait'U meer suineiigesleid.
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Aardkunde. — De lieer Martin biedt namens den Heer Eug. Dubois

een opstel aan o\'er : // De <jeolo<iisclie samensteUlny en de irljze

van ontstaan van den Hondsriuf in Drentlie"

Ten noordwesten van Eksloo op den Hondsrug in Drenthe zijn

thans aan een vijftigtal kuilen, welke aldaar ten behoeve van den

Noord-Ooster Lokaalspoorweg verleden winter gegraven zijn, merk-

waardige doorsneden van den bodem te zien. De meesten van die

kuilen liggen op het Noorder Veld van Eksloo, ongeveer V/^ K.M.

van dat dorp verwijderd, op een ouderlingen afstand van 50 M., in

noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke richting, enkelen

dichter bij het dorp, op het Hooge Veld, enkele anderen ongeveer

1 tot IV2 KM. verder naar het noordwesten van bedoelde hoofd-

groep, op het Buiner Veld. De kuilen zijn vierkant, hebben onge-

veer 3 M. zijde en, hoewel vele weder eenigszins dichtgestoven zijn,

van de meesten zijn de loodrechte wanden nog tot 3 M., van enkelen

tot SVa M. die[)te zichtbaar gebleven.

Een enkele uitgezonderd, namelijk die, welke het meest naar den

noordoostelijken rand van den Hondsrug gelegen is, wordt in allen

een gelijksoortige doorsnede waargenomen. Boven ziet men een

betrekkelijk dunne laag van oppervlakkig door humus donkergrijs,

overigens, waar de laag dikker is dan 0.3 tot 0.4 M., geel of bruin-

achtig gekleurd zand, ^^aaraan nauwelijks sporen van laagvorming

zijn waar te nemen en dat in onregelmatige schikking steenen van

zeer verschillende grootte bevat ^). Die laag, van welke het zand

hier en daar met bruin leem in merkbare hoeveelheid vermengd is,

is het welbekende blokzand van den Hondsrug. Daaronder, tot den

bodem der kuilen, tamelijk grof, los, wit liwartszand, dat duidelijk

gelaagd is en w^aarin plaatselijk onregelmatige bankjes en snoeren

van gerolde keitjes, vooral van wit gangkwarts en daarnaast licht-

grijze kwartsieten en lydiet, waar^'an de grootsten meestal niet meer

daii 15, sommigen echter tot 25 m^I. afmeting bezitten. De zand-

korrels blijken, met de loupe bezien, gerold en bijna allen glashelder

te zijn. Deze beschrijving is die van het Fraee/IacitKd- of Rijn-Di/u vin rn.

Terwijl nabij den bodem der kuilen de lagen van dit pleistoceen

alluvium van den Rijn dikwijls tamelijk ongestoord en vrij wel horizon-

taal zijn, of flauw, althans in onbejiaalde richting hellen, zijn zij naar

boven steeds grillig geplooid en gekronkeld, ,/gecontordeerd", hetgeen

des te duidelijker is, omdat fijne of ook wel dikker geel of bruin

1) Meestal vindt men nog slechts kleinere keien, daar de grootslen reeds vroeger

waren uitgegraven, „gerooid", hetgeen aan de onellenlieid der oppervlakte, ont-

staan bij het onregelmatig rcponeeren der plaggen te herkennen is. Waar dat

niet het geval was vindt men uog groote keien en blokken.
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gekleurde zandaderen, klaarblijkelijk \an de bovenlaag afkomstig,

met de witte hoofdmassa afwisselen. Zeer fraai ziet men liier de

gevolgen van den druk en het voortschuiven van het landijs met

zijn grondmoraine over den losseji ondergrond.

Aan de meesten der kuilen op het Noorder Veld van Eksloo,

namelijk aan die welke genummerd waren van VII tot XLV, heb ik

de dikte van de blokzandlaag gemeten. Die dikten (in meters) zijn

in het volgende lijstje weergegeven. Aan enkele kuilen was de

meting, wegens onduidelijkheid van de onderste grens der bedoelde

lai^g, niet doenlijk. Aan die op het Hooge Veld bedroeg de dikte

niet meer dan ongeveer 0.25 M., op het Ruinoi- Veld sclial ik ze. naar

herinnering, op gemiddeld 0.4 tot 0.5 M.

NW
XLV XIJV XLIII

0.8—i.

o

0.8 0.35—0.6

XLII XLI XL XXXIX XXXVIII

0.8—1.0 0.8-1.0 0.6—0.9 0.7-1.25 0.4

XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII

0.7-0.8 0.6-0.7 0.6-0.8 — 0.4-0.5

XXXII XXXI XXX XXIX XXVIII

— 0.6-0 7 0.6-0.7 — 0.4-0.5

X.XIII XXIV XXV XXVI XXVII

U.7-(».8 0.0-0.8 0.4-0.9 — ±0.::5

XXII
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Uit dit lijstje, dat betrekking heeft op een terrein, lang 350 M. in

de lengterichting van den Hondsriig (van het noordwesten naar het

zuidoosten) en breed 250 M. loodrecht daarop, blijkt dat de dikte

\2a\ het blokzand zeer gering is, zelden 1 M. bereikt en over kleine

afstanden (dikwijls in eenzelfden kuil) zeer afwisselend. Naar den

noordoostelijken rand van den Hondsrug is zij in het algemeen het

geringst ; want ook in de kuilen XXVI, XXIX en XXXVI bedraagt

zij vermoedelijk steeds minder dan 0.5 M. Daar liet verschil in

hoogteligging der kuilen zeer veel grooter is dan de dikteverschillen

blijkt die uit blokzand bestaande bovenlaag de welvingen van het

praeglaciale zand der onderlaag te volgen en betrekkelijk gelijkmatig

daarop neergelegd te zijn.

Enkele bijzonderheden mogen hier nog genoemd worden. Aan kuil

XII zet zich in het midden van den zuid-oostelijken wand het bruin-

achtig gele blokzand, bij 0.6 tot 0.7 gemiddelde dikte, wigvormig in

het witte zand voort tot 1.25 M. beneden de oppervlakte en zijn de

lagen van het witte zand tot ongeveer 2 M. beneden de punt van

die wigdoorsnede verscheurd, hetgeen aan lateraal op den Hondsrug

ingewerkt hebbende krachten doet denken. Aan kuil XXXIV zijn twee

blokken van 0.2 tot 0.3 M. afmetmg geheel beneden de algemeene grens

der keizand-laag gezakt. Aan kuil'XXXIX en XLI is het nu meer bruin-

gekleurde zand ten deele leemhoudend genoeg, dat het kneedbaar wordt

en ook door slibben blijkt het leemgehalte er niet onaanzienlijk te zijn.

Maar afgezien van dergelijke bijzonderheden zijn ook verschijnselen

van wijder strekking waar te nemen. Dat is het geval met de twee

kuilen N" XLI en XVII. In kuil XLI bevindt zich in den zuidweste-

lijken wand een nagenoeg vierkant kwartsietblok van ongeveer

0.35 M. zijde. Het ligt aan den bodem van de blokzand-laag, een

weinig de op dat punt nauwelijks verstoorde en 0.7 M. dik zijnde lagen

van het witte kwartszand verbrekend, doch \ooral deze zakvorniig

instulpend tot op 0.4 M. beneden zijn ondereind. Zijn ondervlak

stijgt van het noordwesten naar het zuidoosten op en dicht daarboven

is, volgens een laagvlak evenwijdig met die schuingelegen basis, een

onge\eer 4 c.M. dikke plaat afgeperst, waarop het groote bovenstuk

opwaarts, in de richting van het noordwesten naar het zuidoosten,

VI^ C.M. is verschoven. De steen en de afgeperste plaat zitten onwrik-

baar vast in de hier ten deele vrij sterk leemhoudende en tamelijk

harde bovenlaag. In den tegenoverliggenden wand bevindt zich een

iets grooter geslepen en gekrast granietblok. De kronkelingen der

lagen van het witte zand van den ondergrond zijn in dezen kuil

overigens bijzonder fraai. Alles, ook het voorkomen van de opper-

vlakte, wijst erop, dat hier geen steenen ,/gerooid" werden.
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Kuil XVII. (lic liet iiiccsl ii;ii>ij den oostolijkcn rand van (Icn

Hoiulisi'ng g:ole,ü;en is, (i|i oiiooveer loO M. afstand van het eer.ste iiiiis

langs de Heekslandi'ii, vci-toont, /.ooals reeds gezegd werd, een van

die der andere kuilen afwijkende doorsnede. Boven weder het gewone

geelachtige blok/and, 0.8 M. dik. iii /iju oudci-ste liolfl zonder hlokkon
;

daaronder echter ().S5 M. roodachtig bi'uiu, liaid lilokleein. dal veel

zand e,n gruis en enkele keien bevat.

Dat hard roodachtig brnin leem is in den ondergrond van Eksloo

wel bekend en wordt ook 'verder znidelijk, den bostehjken rand van

den llondsrug volgend, tot ten minste bij Weerdinge aangeti-offen.

A'olkomen gelijk roodbruin leem is onder 0.7 tot 0.9 M. blokzand

zichtbaar in een leemgroef naast den Langhietskamp bij Odoorn, aan

den westelijken rand van den llondsrug. Van daar verdwijnt hel in de

richting van Valthe weldra uit den ondergrond, zoodat het keizand

onmiddelijk op het losse Rijn-zand ligt. In een 272 M. diepe zandgroef,

op ongeveer 1 K.M. afstand ten noordoosten van Valthe, is de blok-

zandlaag 0.4 M. dik. Het witte zand bevat rolsteentjes van wit kwarts

en' ook van lydiet. Halfweg Odoorn en den zijtak van het ( )ranje-

kaniUil begint het l)lokleem op een honderdtal meter ten westen van den

weg naar Emmen. Het blokzand is daar, evenals meer nabij den straatweg,

waar het onmiddelijk op Rijn-zand i^ist, 0.7 M. dik. Nabij het zijkanaal

bereikt het blokleem den weg, die erop blijft verloopen tot Emmen.

\'an Odoorn in noordwestelijke richting den grooten weg naar Ees

volgend ziet men in een leemkuil, even voorbij het kerkhof, het

blokleem onder 1 M. blokzand. In een iets verder op een weiland,

rechts van den weg, gegraven put, ontmoette men ongeveer 3 M.

\an dat blokleem, dat naast andere keien vooral ook vuursteenknol-

icii licvatte; onder hel leem weder grof wit, los zand met gerolde witte

kwartskeitjes. Op 4 K.M. afstand van Odoorn, waar de groote weg
gekruist wordt (l(»or den weg van Eksloo naar Hrammershoop, ligt onder

+ 0.5 M. blokzajid weder blokleem, doch meer geelbruin en groen-

achtig grijs gevlekt (hier afwijkend gekleurd, klaarblijkelijk in ver-

band nicl de naliijluMd \;ui den gr<»nd waterspiegel). Het is ei', n;iar

hel zcgiii'u van een pnigraver, 2^., M. dik. Verder langs den

westelijken rand van den Hondsrug is het hier en daar te zien tot

ten minste l)ij Ees.

Op 274 K.M- l<'n zuidwesten \aii Odoorn, in het Odoonier Veen, en

dus midden in hel hoog \-een \<iu Schdonodrd volgens LoiuK, ontbre(d<l

onder de + i M. dikke keizandlaag, (be na de verveening is bloot

gek(nnen, het blokleem. In zijne plaats vindt men een 0.8 tol 0.4 M.

dikke huig van een liclil-blanw acIili.Li gi-ijze klei. Dil werd aan een

opzettelijk gegraven kuil vvjuirgenomeji en geldt, UiUir men bij het
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graven van sloten waarnam, vooi- liet gelieclc Odoorncr Veen. Deze

plastische klei, die geen palpabel zand bevat, is een van het blokleeni

geheel afwijkende bodeinsooi-l. Het is nauwelijks aan twijfel onder-

hevig, dat hij als nieerklei moet beschouwd worden en geen andere

is dan de uit den ondergrond van Di-enthe, Groningen en Friesland

welbekende praeglaciale ^/potklei", die, waar hij komvormige inzak-

kingen vormt, tot het ontstaan van hooge venen aanleiding gaf.

Het besproken gedeelte van den Hondsrug, ongeveer de helft van

den Hondsrug in Drenthe en bijna een derde van het geheel van

dien tusschen Groningen en Emmen zich van het noordwesten naar

liet zuidoosten uitstrekkenden en slechts gemiddeld 5 M. boven het

daarnaast gelegen land verhefFenden heuvelrug, bestaat dus uit prae-

glaciaal Rijn-zand, opper\'lakkig bedekt, evenals het terrein daarnaast,

door een minder dan 1 M. dikke laag keizand. In den rug zelf

ontbreekt het blokleem, dat aan beide zijden de randen volgt.

Dat het blokzand niet door uitspoeling van het blokleem kan ont-

staan zijn is om de volgende redenen aan te nemen

:

1". Biedt die harde bodemsoort zeer \^eel weerstand aan erodeei-ende

agentiën. Dat blijkt o. a. daaruit, dat zij aan het Roode Klif, het

Mirdummer Klif, de Voorst meer of minder in zee uitstekende steile

deelen van de kust vormt, in ürk en Wieringen zelfs eilandvormig

is bewaard gebleven.

2". Al is het gehalte aan keien van het blokzand ook wel oorspron-

kelijk zeer wisselend geweest, het is een bekend feit, dat meer nabij

de dorpen de meeste keien reeds zijn uitgegi'aven en vroeger bijna overal

vrij talrijk waren. Op enkele plaatsen lag vroeger de eene kei naast

den andere in het zand. Een gemiddelde toestand is die welke nog

op enkele punten van het Noorder Veld van Eksloo bestaat. Nabij

kuil XLH waren nu op een ojipervlak \ü\\ 1500 M* en ter diepte

van 0.5 M. 40 M'' keien, vanaf de grootte van een kindervuist tot

1 M. in lengteafmeting, uitgegraven. Rekent men 74 ^'^ov de lucht-

ruimten tusschen de opeengestapelde steenen, dan vindt men, dat

ongeveer Ycs van het volume der keizandlaag uit steen heeft be-

staan. Welk een enorme dikte aan blokleem, dat in die streek

bijzonder arm aan keien is, zou daarvoor moeten zijn uitgespoeld !

3". Het blokzand bevat zeer weinig vuursteen, het keileem overal

zeer veel. Vuiu'steen is algemeen de daarin meest A'oorkomende

steensoort (Odoorn, Zwinderen, NieuAv-Amsterdam, Mirdunnner Klif,

Nicolaasga, Steenwijkerwold, Wieringen, enz.).

4". Ook de diepste en klaarblijkelijk niet uitgespoelde deelen van

het blokzand, die ojiniiddellijk op het Rijn-zand rusten, zijn in den

regel arm aan leem.
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.^". l^Ioklooin ('11 liInk/.aiMl l<<mieii irezaiiielijk voor -of allooii liel

laalslc, zonder dat zulks aan liol hodcnirelief te bespeuren is.

Dat de llondsi-nu- «•een eindinoraine kan zijn, zooals men tocli wel

gemeend heeft, blijkt afdoende uit bovenstaande l)esehi'ijvins van zijne

samenstelling.

Hij kan ook niet ontstaan zijn door opplooiing of oppei'sing van

den ondergrond loodrecht op de bewegingsrichting van het diluviale

landijs ; want hoe bij die onderstelling te verklaren het voorkomen

van absolunt gelijk blokléem ^) langs zijn beide randen? Het zou

dan geheel onbegrijpelijk zijn, dat het losse Rijn-zand tot een heuvel

voor of onder het ijs zou zijn opgeplooid, terwijl het harde keileem

juist de laagste [)laats bleef innemen.

De verbreiding van het keileem in onze noordoostelijke provinciën is

\-an dien aard, dat het nauwelijks kan betwijfeld worden, dat zij van

den beginne af aan zeer ongelijk is geweest en dat het zoo ook aan

beide zijden van den Hondsrng is neergelegd.

Heeft het dan misschien door zijn eigen gewicht, toen de bodem

nog geheel gedrenkt was met smeltwater, het Rijn-zand opgeperst?

Dat blijkt niet wel mogelijk geweest te zijn. Het soortelijk gewicht

\an \astgestampt en geheel met water gedrenkt Rijn-zand uit den

Hondsrug is 2.05. Wanneer nu dat van het blokleem zelfs de hooge

waarde 2.5 bereikt had, zou om een verheffing van 5 M., als de

Hondsrug gemiddeld boven het omgevende land bezit, te veroorzaken

een laag blokleem van 20 M. dikte noodig zijn geweest. Zij bedraagt

in werkelijkheid vermoedelijk slechts 7. daarvan.

Men heeft een andere oorzaak te zoeken voor die vcrhefTing van

den Hondsrug, maar eene die toch in verband staat met de ligging van

het blokleem langs zijn randen. Deze is te viiiden in hetgeen Cham-

FJERLiN, RussKT.L, Salisböky, von Dkygalski CU ook rccds Nansen ons

aangaande de samenstelling en de beweging van het landijs op Groen-

land geleerd hebben. Stelde men zich vroegci' \-oor, dat de grond mo-

raine vanaf het verbreidingscentrum van hel ijs daaronder werd voortge-

sclioven, lliaiis weet men, dat steenen, zand en slijk, laagsgewijs in

de onderste declen van het ijs ingesloten, gelransporleerd worden,

door welker geleidelijk afsmelten de gi'ondmoraine onlstiiat. Ook is

het bekend, dat het bewegingsvermogen dei- onderste ijslagen van een

inlandijsmassa des te geringer wordl, naarmate zij meer met steenen,

gruis en slijk beladen zijn. Klaaj-blijkclijk was die lading bo\en de

strook land, welke thans den llondsrug voi'int, geringer dan aan beiden

zijden daanuuist, waar hel ijs in zijn ondei-sle lagen slei-k met leem

1) Het blokleem van Eksloo is van dal van Odoorn niet te onderscheiden.
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moet zijn heiaden geweest. Er zal hoven die strook dan een hetrek-

kehjk sneller hewooinfj; van het inlandijs hehhen plaats gehad, het-

geen daar, in vergelijking met Ixn-en de tegcnwo(jrdige leemhanken,

waar het hewegingsvermogen verminderd was, een lager niveau

van het ijs xeroorzaakte ; evenals men oj) Groenland aanzienlijke

vermindering van het hewegingsvcrmogen en opzwelling van het

ijs \A'aarneemt waar het in zijn onderste lagen sterk met gesteen-

tcpiiin beladen is, en inzakken der oppervlakte waar de beweging

door zuiverheid dier onderste ijslagen onbelemmei'd is. Daardoor

ter plaatse van die leemhanken naast den Hondsrug aanzienlijker

drukking op den ondergrond, minder daartusschen, waar dan het

losse en met water doordrenkte Rijn-zand in zijn geheel werd om-

hoog gedrukt.

De ligging van den opgerezen zandrug midden tusschen blok-

leem doet tevens onderstellen, dat de richting van de ijsbeweging niet,

zooals gewoonlijk wel wordt aangenomen, een noordoost-zuidwestelijke

of noord-zuidelijke was, maar eene volgens de as van den Hondsrug,

van het noordwesten naar het zuidoosten. Daarmede is nu de uit het

verschoven kwartsietblok afgeleide en mij aanvankelijk paradox ^'Oor-

komende bewegingsrichting in goede overeenstemming.

Maar hoe dan te verklaren, dat het blokleem in twee gescheiden

stroken werd voortbewogen, terwijl het blokzand daarboven samen-

hangend bleef? Ook deze vi-aag is bij onze tegenwoordige kennis

der bewegingsverschijnselen van inlandijs niet moeilijk te beantwoor-

flen. Licht voorkomende geringe wijzigingen der bewegingsrichting van

het bodemijs kunnen scheiding over de lengte van den Hondsrug

van aanvankelijk sameidiangend ingesloten blokleem ten gevolge hebben

gehad, terwijl niet verl)roken lagen steenblokken en zand werden

medege\^oerd door hooger ijslagen, te gelijker tijd, of ^\q\ door dieper

lagen eenigen tijd later.

Aldus kunnen al de waargenomen geologische verschijnselen met

bekende actueele verschijnselen in verband worden gebracht, hetgeen

naar de tot nog toe gehiddigde meeningen aangaande den aard van

den Hondsrug niet mogelijk schijnt te zijn.

Dat, niettegenstaande het overwegend of uitsluitend voorkomen ^•an

Zweedsche, althans Scandinavische gesteenten in de grondmoi-aine

onzer noordoostelijke provinciën, deze toch in noordwest-zuidoostelijke

richting bij ons kunnen zijn aangekomen is thans minder bevreemdend,

nu men weet, dat door den vorm van het Oostzee-bekken en ook door

het samentrcffen mot andere ijsstroomen herhaaldelijk de richting van

ijsstroomen die oy» NoorJ-Duitschland uitliepen zeer belangrijk is ge-

wijzigd geworden. Dergelijke factoren kunnen den uit Zweden aan-

4
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A^. 1902/3.
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vankolijk iiaai' lid /.iiid-wcslcii 5i:oi-i('liteii ijsslrooni, welke Icn sloKe

ons land heioikcii /.on, na over Denemarken in liet Noordzee-

bekken uekonien Ie zijn. van daar naar het znid-ooslen hebben

doen afwijken. Men weet niet hoever de nit het zniden van

Seholland en liet noorden van Engeland in de laatst bedoelde

richting afdalende ijsstrooni in de Noordzee is voortgedrongen ; het

zon zeer wel mogelijk zijn, dal hij als een zeer machtige ijsstrooni

den nit Zweden komende in de Noordzee ontmoet en hem dan naar

het zuidoosten in de i-ichting van Friesland, Groningen en Drenthe

teruggedrongen heeft.

Bij die beweging over (mze noordoostelijke provinciën ontstonden

dan, op de boven beschreven ^vijze, de Hondsrng en enkele parallel

verloopende. minder uitgestrekte bodemverheffingen. Door werkelijke

plooiing ^an \ oor water ondoordringbare lagen, hetzij nit potklei,

hetzij nit het blokleem zelf bestaande, kan men zicli onder het voort-

scimivende ijs, loodrecht op die richting, ten westen van den Hondsrng

een, aantal noord(K)sl-znid westelijk gerichte ruggen en thans door

riviertjes ingenome]i dalen ontstaan denken. Een opwehing door

l)l()oiing Aan den bodem toch is beter aan te nemen voor meer samen-

hangend materiaal dan ^•oor het losse zand, dat de kern van den

Hondsrng vormt.

Haarlem, 30 Mei 1902.

Scheikunde. — De heer Lobkv de Bruyn biedt namens den Heer

II. M. Kmpschkeh eene mededeeling aan over: ulntra-

moleculaire atoomver.scimhmg bij azoxybenzolen"

.

W \i,T,\rn en Rk,lt,i ^) vonden reeds voor langen tijd, <lat azoxy-

bcir/,(»l door zaclite verwarming met z^^avelznnr of dooi- ritokend

y,\\a\<'l/jiiii- bij ucx'.oik' tcinpci-atunr in zijn isomeer />-oxy!^z()benzol

woidt oiiiLi<'/,cl. lV\MiU'",iu;i'',H ') stelde vast, dat bij deze omzetting ook

iKtg '/, "
„ o-owazoiicnzo! ontstond, een Hcliaam door liem voor

eenigen tijd ontd<'kt ^j bij de inwerking van natntnloog oj) nitroso-

bcnzol l>ij 10(1'. De (l(Mir Wali-ach en Belli gevonden omzetting

moet (lus aldns voorgesteld worden:

1) Ber. 13. 525 (1880).

2) Ber. 33. 3192 (1900).

^) Ber. 33. 1939 (1900).
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(\ U, ^^(\ 11, ^ (\ H. N =z N(l« H, OH (1.2 eii 1.4).

Zwuvelziiur was tot iiii toe het eeiiige agens in staat om de

bovengenoemde intramolecnlaire atoomversehniving te voorschijn te

roepcJi. Alleen Wacker ') vei-nu'ldt i»ij zijn onderzoek over «-azoxy-

naphtaline dat, evenals deze stof door direct zonlicht rood wordt,

ook azoxybenzol gevoelig is voor het zonlicht ; hij constateerde alleen

dat de kleur geler werd, zonder de verandering nader te bestu-

deeren.

Ook verschillende derivaten van azoxybenzol bleken vatbaar voor

dezelfde intremoleculaire atoomversehniving; maar al wederom
wordt zwavelzuur als het eenige agens genoemd in staat om die

omzetting te volbrengen. Het resultaat dier onderzoekingen was,

dat sommige der substitutieproducten en wel de metaderivaten,

nagenoeg quantitatief in de isomere phenolen overgaan, andere en

wel de ortho- en para-derivaten slechts tot een klein bedrag of in

het geheel niet.

ScHULTZ ') verkreeg n. m. uit het p-p-dichoorazoxybenzol met rookend

zwavelzuur nagenoeg geen dichlooroxyazobenzol, maar wel p-p-

dichloorazobenzol. Uit ??i-??i-dichlüorazoxybenzol kreeg hij echter in

goeden opbrengst ?/i-??z-dichlooroxyazobenzol.

Klinger en Pitschke ') konden door verwarming met H^SO^ op

140^ ?»-???-dinitroazoxybenzol bijna geheel omzetten tot 7?i-/?i-dini-

trooxyazobenzol. Uit o-o-azoxytotuol konden zij door verwarming

met H2SO4 op 100^—120° slechts 0-0-azototuol verkrijgen naast

zuren als o-tolylazobenzoëzuur.

Ldipricht ^) zette op analoge wijze azoxytoluidine om in oxyazo-

toluidine, terwijl Elbs en Schwarz ^) door verwarming met H^SO^ op
100"—105° y^-^^-diamino-o-f-azoxytotual konden doen overgaan in

p-j9-diamino-c>-o-oxyazot( )ln( tl.

Mijn doel nu was om na te gaan of de bovenbeschreven intra-

molecnlaire atoomverschuiving ook oj) andere wijze was te ver-

wezenlijken dan door toepassing van zwavelzuur. Er werd vastge-

steld, dat de intramolecnlaire aloomverschuiving van azoxybenzol ook

nog mogelijk is door verhitting tot minstens 200" en door invloed van

direct zonlicht. In het eerste geval ontstaat
ij-

naast o-oxyazobenzol,

(van het laatste lichaam het meest), in het tweede geval alleen 6>-oxya-

1) Ann. 317. 313 (1901).

2) Ber. 17, 464 (1884).

•5) Ber. 18, 2552 (1885).

•*) Ber. 18, J405 (1885).

5) Journ. f. pr. chem. 171. 5fi7 (1901).

4*
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/(>l)i'ir/,(il. (Jccii (lezer omzettingen is oinkcorhnar. ()()!< die (l('ri\aU'ii

van a/>(>.\_vbt'ir/ol, welke door HjSO., iiitranioleculaire aloonivei'seiiiii-

ving (tnderjiaan, worden door de genoenuk^ agentia omgezet, (kK'ii

trager en met kU'iner opbrengst dan bij azoxybenzok Het onderzoek

dezer derivaten is nog niet geheel afgeskUen.

Azijnzuiiraidiv(b-i(k' is bij kooktemperatiiiir op azoxylx'iizol zoink'r

iindoed ; i)ij vei-hitling eehter op 200"^ heeft de omzetting, reeds in

bekmgrijke mat(> |)kiats, beter (km bij enkele verhitting, terwijl er

een acetaat niet of yleehts voor een zeer klein deel gevormd wordt.

y>-Oxyazobenzol ontstaat l)ij 200^ niet, wel het ö-isomeer. Oplossingen

van derivaten van a7.()xybenzol in azijnzuuranhydridc Avorden echter

bij 200° niet intramolecnlair omgezet.

Toevoeging van Zn CI2 of P2O5 aan het azijnznuranhydride kan bij

kookhitte geene omzetting tewTCg brengen; evenmin verwarming met

het z.gn. BECKMANN'sche mengsel. Door verhitting van eene oplos-'

sing van azoxybenzol in dit mengsel op 150° en 180° blijkt, dat

azoxybenzol, hetAvelk op de gcAvone wijze bereid als geel lichaam wordt

verkregen, in ziiivei'en toestand volkomen wit is. In het gewone

prodnkt is dns een geel bijmengsel aanwezig, dat door omkristallisatie

niet er nit te verwijderen is.

Tevergeefs werd de intramoleculairc omzetting beproefd door de

volgende reagentia:

Acetyl, bntyryl- en benzoylchloride, phosphorpentochloride, phos-

phortrichloride, j)hosphoroxychloride, phosphorzuni-, ahimininmchloride,

natroiditog, cuprioxyde, zinkoxyde en zinkcarbonaat. Wegens hnnne

inwerking o|> azoxybenzol verdienen de volgende der bovenstaande

reagentiën sj)eciaal Aermeld te worden :

Acetylchloride : vorming van /;-y;-dichlooi-azobenzol en yv-chlocn--

acetanilifk' ; benzoylchloi'ide : voiming van azobenzol; phosphorpen-

lachloiide : \orming van azol)en/ol onder ckloorontwikkeling ; ahimi-

ninmchloride: vorming vaii />-chloorazobenzol.

Wiskunde. De heer SchoctK ImcmII een niededcM'liiiL;' aan getileki :

i/Orrr Ini rrrlKiiid hisschcn de sh(N<li'l(ikLu'ti ran hm' door ccii

pitiit tjidiinli' riihtilcii /»*„ f// 'uu'hU'nte riiiniicsti'lscis.'"

I. Zijn in een niiinie //•>„ niel 2n afnielingen Iwce rninileii /i*,i

\\ illekenri^i' •rege\'eil, dail hebben <k'/.e in hel algemeen slechts een

enkel pinil (f niel elkaar geineen en \(»i-men zij in dil pnnl met

elkaar /? in li«'l algemeen ondei'ling Ncrschilleiide hoeken. Deze

hoeken liggen in 11 bepaalde vlakken door (f, en y\v oneindig \eri-e
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lijn van zulk con standvhd: heeft zoowel met elk der beide gegeven

ruimten Rn^^\ ^^//^^ '^Is hkH de door een willekeurig niet oneindig

ver gelegen punt l)ij\'. O loodrecht op deze ruimten aangebrachte

ruimten Rn^^\ Rn"'^ een pimt gemeen. Zoo zijn de twee stand-

vlakken van twee willekeurig iu /t, aangenomen vlakken t^, e.^

bepaald door de gemeenschappelijke transversalen van vier in een

driedimensionale ruimte liggende lijnen, nl. van de in de (meindig

verre ruimie R^ \a\\ R^ liggende oneigenlijke lijnen g^, (j,^ van fj,^^

en de lijnen ///, ///, die in deze 7i\ loodrecht toegevoegd zijn aan ^j, 7.^.

2. We willen het bijzondere geval beschouwen, Avaarin de n door

R,!^\ RrP-^ gevormde hoeken even groot zijn, en dei dcen ons daartoe

als inleiding in R^ weer twee vlakken s^, f^ gegeven, die nu in hun

snij|)unt <> twee gelijke hoeken met elkaar maken. Zooals bekend

is, hebben de vier bovengenoemde lijnen g^, y,^, <//, f// dan hy[)er-

boloïdische ligging en laten ze dus niet slechts twee maar een oneindig

aantal gemeenschappelijke transversalen toe, waaraan een eveneens

oneindig aantal stand\4akken beantwoordt. Wordt het stelsel dier

transversalen t door it), het stelsel der alle lijnen {t) snijdende lijnen

(j door {(j) aangeduid, dan bestaat er tusschen de beide incidente

oneindig verre regelscharen (ƒ/), {t) dit weerkeerig verband, dat Jiet

verbindingsvlak van een willekeurig punt O in het eindige met een

willekeurige lijn van een der beide stelsels standvlak is voor het

l)aar der ^iakken, dat het punt O met twee willekeurig gekozen

lijnen van het andere stelsel verbindt. Uit de wijze van ontstaan

der regelschaar [t) uit g^, g^ ƒ//, </./ volgt namelijk, dat het opper-

vlak //^ ^•an den tweeden graad, dat de drager is der beide regel-

scharen (ƒ/), {t), met zich zelf overeenkomt in het polaire stelsel in

het oneindige van /?.,, waarNan de aan alle hyperspheren gemeen-

schappelijke onbestaanbare bol Bl^ tegelijkertijd de meetkundige i)laats

der in hun poolvlakken liggende punten en de omhuUeude der door

hun ])olen gaande vlakken is; immers met elke op g^, g,, 7/, ƒ//

rustende als meetkundige plaats van punten beschouwde lijn / komt

in die verwantscha[) een met 7/, ///, //,, //., in een vlak liggende

als as van een vlakkenbundel beschouwde lijn t' overeen, enz.

Laat men de loodrecht aan elkaar toegevoegde lijnen </,
g' van

(ƒ/) met elkaai' overeeidvouKMi, <lan woi'den de lijnen van {g) involu-

torisch gepaard; de dubbelstralen
ƒ//, //y dezer involutie moeten, wijl

zij loodrecht toegevoegd zijn aan zich zelf, op ./J^ liggen. Evenzoo

bevat B'^ de (hd)belstralen tk, ti der geheel op dezelfde wijs gevormde

iii\(»hitie der loodrecht aan elkaar toegevoegde lijnen t., t' . Dus

snijden 7/^ en B'^ elkaar volgens de zijden van een scheeve vierzij.
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\va;ir\;m de |t;ll'cil i iv (MS(;i;ill(lc /.ijdcil dt' (lillihclslraleil ((/i^ ijj) on

[tic, ti) der elkaar hMtdrcclil locucvdcii-dc slralciiparcii (ƒ/, ƒ/') en (/,('')

van (ƒ/) en (/) zijn.

Zijn {tJ,o') l^^•'<' loodrcclil l()(\u'(>\'(t('Li"de stralen </ en excn/oo (f, t')

(wee loddreclil loeu-exdeiide sti'aleii /. en neemt nicn de vlakken

0</. I hj' ('11 ()t. (
H' tot en(»rdiiiaat\laJdven ^>A', A, . ^^A'.,A, en ^>A,A,,

^>A^Ai aan. dan iiioet het o|i|KM-\lalv H'^ tcii op/aehte van dit reclil-

lioeki.U'O eoiH'dinatenslelsel door de verü'elijkinu- .ryV^=z ,i\^.i'^ tnsselicii

do oneindig'O oocH-dinateii Li-ekeiiiiiri'kt /ijn. AVant liet kwadratiseli

o|)|)Oi'vlak ./'j ./'j -|- y>.r, wv, :^ O door de oneindig- vorro lijnen der vier

gonoonido coördinaatvlakken komt alleen dan mot zioh /elf overoon

in hot polairo stolsol niot den (Uioiiuiiu- verren hol ./•j"-|-,/',--|-./'3"-[-w.,-:^()

tot ineideiitieoppervlak als do ahsolnto waarde van p de eenheid is.

hnmcrs de loodrecht toogovoogdo lijn van a\z=z).,l\, ).,v., -\- p,v^-= O

is ).A\ 4- .'., = O. jhv., = )..ï\ on dozo nionwo lijn ligt alleen vo()r^/^ = J

met {\q oorspronkelijke op ,i\ ,v ^
-\- p.v

.^
,i\ ^^ () . Door desnoods hot

teeken \an oen der ('O(')rdinaton om te koeren kan men de \'ergelijking

\"an //' dns altijd in den xorm ,r, ,r, ^ ,r .e, hrongo]!.

3. Alvorens tot het algonioono geval over te gaan beschouwen

^^o het goxal, waai'hij in /»*,. twee driedimensionakM'nimteii R^W^ R^i-)

willokenrig gego\on zijn. De (meindig verre lijnr/^ van hot standvlak

van oen dor door die rnindon in hnn snijpnid O goxormde hoekon

is dan gomoonschapi)olijko ti-ans\(M'saal \an de oneindig xci-ro vlakken

8'^\^^jJ van ///'), AV-') en d.- vlakken f'^'), g'42) loodrecht toegevoegd

aan deze. Wijl do gemoenschappeiijke transversalen (/^ \aii de drie

vlakken ^''^', t'^', ^''J^
<'en //xarioteil" ]^^^ van don dorden gi'aad \an

drie armoting(Mi vormen en dozo <>'obo<>('n ruimte door f''-) in drie

|)mit('ii gesneden woi'di, maken de ruimten ///'), //j,'-) in ^V drie hoeken

mei elkaar. I )e/.e \arieleit l'.," is niet alleen (\'orgelijk o. a. hot eerste

dool mijner ,/.Mehrdiiiieiisioiiale ( ieometrie", deel XXW' der Sammlnng
Schthki^t", X". 102, H>.*} d<' iiieelkiiiidiuv plaats eeiier tweevoudig

oneindige reeks \aii traiisxci^aleii (/^, doch texcii.^ de meetkundige

plaats eonor enkel\(»ndiLi <iiieiii(lii;-e reek> x.iii \lakkeii f- . \\aar\aii

elk met f-^-P '
f^'.^

' ^ f-'iy' <'p de lijnen (/^^ pimlell \ ierlalleil met een lie-

|taal<le diilihelx ('rhoiidin^- iiiMiijdt, d. w. z. I".,'' is de drager xantwce
ineifleiile >lel>els. die We iiaac deii aar(l ell de \'eel\ uidiLlliejd der

elementen dool' i//^;._, en if-,^
,

\ oor>lelleii. Naa>l het algemeeiie u-e\ al,

waarin f-'^-' <ll'i<' niet op een rechte uclegell plllllell met !'.,' Li'ellieen

heeft, kan /.icli dan de l»i jzoiiderheid voordoen, dal f-'^j' een lijn ge-

meen heeft met eeii der \ lakken f-^ \aii (f-^ !; (»f mei cciidier \ lakken

saiiM'iiNall: hieraan he.iiil w o(trdeii de l>ijzonderhe<len. dat twee \an
1
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de drie iii het algcniccii verschillende .sliiiidiioeken of alle drie deze

hoeken aan elkaar gelijk worden. In het laatste geval der drie gelijke

standhoeken, waartoe w(» ons hier l)e|)alen, bestaat dan tnssehen de

beide incidente stelsels [«i^).^ en (e^)i dil \("i-i>and, dat het verbindings-

vlak van een willekenrig punt O in lid eindige niet een willekeurige

lijn (j^ van (//^)„ standvlak is voor het [)aar rniniten, dat O met elk

van twee \\illekeurig gekozen \lakken s \an (e ), verbindt. Laat

meji nl. op elk der lijnen (j^ van {g^).^ die pnnten met elkaar over-

eenkomen, welke in de door de sniji)nntenparen dier lijn met de

vlakken
8(J,\

f'0^ en i^"-}, b'^) bci)aalde involutie bij elkaar behooren,

dan worden de \lakk(Mi 5^ van (8^)^ involutoriseh gepaard, waaruil

volgt, dat het aan een \lak s^ van de \arieteit V^" loodrecht toege-

voegde vlak i' eveneens in VJ^ liut, enz.

De beide dnbbehlakken ^i, bj van de involntie (t^, e'^) maken deel

nit \<\\\ de oneindig \erre onbestaanbare hyperspheer B^' met \\qv

afmetingen, die gemeen is aan alle liyperspheren Br/^ met vijf afme-

tingen van 7ig. Dns bestaat de doorsnee Vj" \a\\ V^^ en B^^ uit

deze twTe vlakken en een V^\ welke nu noodzakelijk de meetkun-

dige plaats moet zijn van de transversalen (j^ van {g^).^, die geheel

op B^^ liggen. Terwijl de op een willekeurige rechte van f^ rustende

lijnen g^, zooals bekend is, een oppervlak van den t^veeden graad

vormen, is de meetkundige plaats der op de kegelsnee van doorsnee

van f„ en B'^ rustende lijnen (/ dus een V.,\

4. Zijn eindelijk in R^n t^vee ruimten Rn willekeurig aangenomen,

dan N'ormen deze, zooals boven reeds werd opgemerkt, in hun snij-

punt (^ in het algemeen n van elkaar verschillende hoeken met elkaar

en rust de oneindig \-eri'(> lijn \an het stand\Iak \an elk dier hoeken

in de oneindig x'erre niimle R-2u~\ ^'i^" R2n nn eer (»p vier ruimten

/t,,_] , de oneindiu' ven-e i-uiintcn R" , II' \an de twee gegeven
n—

1

n—

1

^ ^

ruimten R \ R'' q\\ de ruimten R . R' ,, die loodrecht toege-
ti n «— 1 n— l

"

voegd zijn aan deze. Doet zich nu het bijzondere geval voor, dat

iedere rechte, die op drie der vier ruimten R . R' , R . R '

'
11—

1

n—

1

n—

1

n—

1

rust, dit ook o|) de vierde doet, dan zijn de /i standhoeken onderling

gelijk en is de meel kundige plants \nn hel ;/-voudig oneindig stelsel

(^/ ),i
der oneindig xcrre lijnen g^ \an de standxlakken een variëteit

F"" van den uraad // met ii afnielingen, die levens als meetkundige
n

^

plaats van een enkeh oudig oneindig aanlal minnen A'„_i , d. i. hi



( ^>(> y

den vorm (/]?„_i)j verscliijiil. iil. \aii de niiiiilcii //„-
i , die iiid

R^ , /ï*
'

, li t'll 1111 nok mei II
" op de liillcil V \i\]l{(/ )„ oll-

(Ici'liiiu' |iroJ('cli('\ ( jimiircckscii insiiijdcii. Kcii \ lak, dat ccii w illc-

keiirii»" niiiil (^ iii lid ciiidiLic iiicl ccii liiii </ \aii {(/ ),, xci-Wiiidt, is

ilan steeds weer slaiid\lak \aii elke twee der ruinitcji II,., die O iiicl

de niiinleii Ji„
i

van {R„^\)^ vcrhiiidcii.

Züoals oiiiiiiddcllijk Itlijkl, splitst /ieli in dit Inj'/oiidcri' ucxal de

doorsnee ]"" \aii T niet de livix'i'splieei* Ji' met 2//— 2 at-
n—

1

71
.11 2n— l

o

nietini»en "-emeen aan ail(> livpersi)lieren JJ' \an R in de twee^ ^ .11 -211—1 2)1

dultlK'lruimten R"^ , tl'' \an de involiitie der loodrecht aan elkaar
n—

1

)i—

1

toe":evooode rnimten il . R van (R ,), en in een ]^'
"~

o

meetkundige j)laats der geheel op B' gelegen lijnen (/^ van {f/^Jn-

Physiologie. — De Heer Place biedt namens den Heer J. W.
Langelaan aan: ////'// entropie pruicijie In de pliysiologie.'"

(Derde mededeeling).

Alle onderzoekingen, welke ten doel hebben gehad de wet van

Fechner aan het exj)eriment te toetsen, hel)ben geleerd, dat slechts

bimien een klein interval en dan nog slechts bij benadering aan deze

wet voldaan woi-dt. Ten einde de ooi-zaken dezer afwijkingen op te

sporen, heb ik getracht de wet van Fechneu (als physiologische wet

beschouwd) nit een algemeen ph^siscli principe af te leiden. Uit deze

afleiding is gebleken, dat zeer bijzondere praemissen aan deze formule

ten grondslag liggen, en dat de omstandigheden door deze j)raemissen

gesteld, nooit in de natuur te verwezenlijken zijn. Over den aard en

de richting waarin deze afwijkingen vallen, leerde het onderzoek niets.

In eene reeks expei-imeiiteii heb ik getracht zoo nauwkeurig moge-

lijk de voorwiuirden te sche|)pen, welke de wet volgens hare afleiding

eischt. Ten dien einde werd bij eenen kikker') de medulla tusschen

schedel en eersten wervel doorgesneden; vervolgens werd de gehcele

1) Klcino inaiiiiikc ('Xfin|ilaicii van l{;ma esculciila hlckcii voor de j)rüC'f liet

meest goscliikl.
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kikvorseh met uitzondering' van den ac'htei'i)OOt, welke voor liet

experiment gebruikt wei-d, in watten ge})akt en tegen een glazen

staafje bevestigd. De jxx»! hing in een wijd glas hetwelk ongeveer

600 Ccm. vloeistof kon bevatten. In de zool van den voet werd een

haakje geslagen en aan dit haakje een [)aardeidiaar bevestigd, hetwelk

door eene zeer kleine opening in den bodem van het vat, naar buiten

reikte en daar aan den arm ^'an een lengteschrijver verbonden was.

De kleine opening, waardoor het paardenhaar ging, was opgevuld

met vascline ; dit verhintlei'de nagenoeg volkomen nitdruppelen van

vloeistof, terwijl de wrijving, welke het paardenhaar onderxond, zeer

gering was. Door aaidiangen van een gewicht aan den lengteschrijver

werd de poot met 15 gram belast. Vervolgens werd het \^at gevuld

met 350 Ccm. water, en de poot zoo gesteld, dat hij tot de knie

ondergedompeld wns. x\an het statief, hetwelk het glas en den kikker

droeg, was tevens een klem bevestigd, welke een buret omvatte.

Deze buret bevatte eene oplossing van oxaalzuur in gedestilleerd water.

Door openen van de kraan vloeide deze oplossing in het water waarin

de poot hing. Een gebogen roerstaaf, welke voortdurend in langzame

beweging gehouden werd (doch de poot niet aanraakte), zorgde vooi'

eene regelmatige verdeeling van het zuur door de vloeistof. Aan de

vloeistof werd nu langzaam zooveel zuur toegevoegd tot de poot juist

begon te contraheeren. Door den lengteschrij\'er werd de verticale

beweging van den poot, driemaal vergroot, op een langzaam rotee-

renden cylinder geregistreerd. Ten einde te groote uitslagen te voor-

komen, stuitte de lengteschrijver tegen een blokje van kurk, zoodat

de contractie aanvankelijk isotonisch, daarna isometrisch verliep.

Nadat de poot weer tot rust gekomen is, wordt ongeveer 5 minuten

gewacht, en vervolgens opnieuw^ zooveel zuur toegevoegd, tot wieder

eene groep reflexcontracties optreedt. Het zuur in de bnret bevatte

bij deze proeven 40 gram oxaalzuur per liter (j])lossing. Als maat

van den prikkel in physische eenheden w^erd de concentratie van

het zuur, waarin de poot gedompeld was, gekozen. Onder concen-

tratie werd verstaan de verhouding tusschen de gewichtshoeveelheden

oxaalzuur en water, terwijl als gew ichtseenheid het moleculairgewicht

(126 voor oxaalzuur, 18 voor water) gekozen werd.

Het resultaat der proeven werd op de volgende wijze in eene tabel

weergegeven. De eerste kolom bevat de grootte der zuurconcentratie

in het vat, juist op het oogeid)lik, dat de poot een groep retlex-

contracties begint te vertoonen. De tweede kolom l)evat den aangroei,

welke de zuurconcentratie in het vat moet ondergaan, om opnieuw reflex-

contracties te voorschijn te roepen. De derde kolom bevat de ver-

houding tusschen deze grootheid en de absolute grootte der concen-
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Imtie op lu'l (t(»n('iililik. dal de rcticxcoiilractif' ojjlrcedl. Deze kdloin

bevat (lus liel (|inilieiil \aii \N'Km;i{.

liaan \vij uii Jia iii li(>e\eriv dit e.\|)('riiii('iit hcaiiiwoordi aan de

('ondilies door de luninde gesteld. l^il de (nid<M'zockiiig'en van

EcKHAiJD. KoscHEWMKOi'F, C. Mkyer cn SuKiiKiNüTON is gebleken, dat

de'/,eltde ruggeniergssegnienten welke de Imid van den aeliterpoot

innerveeren, levens de s[)ieren van den poot \aii zenuwen voorzien.

Hebben wij het ruggenierg hoog doorgesneden en het daardoor aan

den in\loed der hoogere centra onttrokken, dan bezitten wij in den

aehterjMtot, een segnienlaal primair reflexapparaat. De ontvangorganen

van dit reflexa])paraat liggen in de huid, terwijl de spier de trans-

formator vormt. Aannemende de een\-ondige verdeelingswet, registreer

ik nu slechts het mechanisch verschijnsel. In dit opzicht beantwoordt

de proef aan de gestelde condities.

De beoordeeling \i\n het mechanisch effect levert groote moeilijk-

heid op, aangezien de nieuwe evenwichtstoestand niet terstond, doch

slechts na slingeren om dezen nieuwen toestand bereikt wordt. Daarom

is hèt bezwaarlijk te zeggen, welk deel van het totale effect wij als de

grootheid A J^ der fornnüe moeten beschouwden. Fig. I is de reproductie

eener typisclic cur\'e. Nadat het reflexapparaat volkomen rustig is,

wordt op het oogenblik, hetw^elk in de figuur door een paar streepjes o[)

de horizontale lijn is aangeduid, de kraan der bui-et geopend en lang-

zaam oxaalzuur onder gestadig roeren der vloeistof, toege\oegd. Op
het oogenblik dat de eerste contractie optreedt Avordt de kraan

der buret gesloten en geen zuui- meer toegevoegd. Op dit oogenblik

bedi'oeg de toeneming der concejitratie 'S.2y<^10-^ terwijl de aan-

vankelijke concentratie 15.9X1^^"' was. De curve stelt het mecha-

nisch effect voor, welke van deze toeneming der zuurconcentratie

het gevolg is. Dit effect bestaat uit een groe[) groote contracties

gevolgd door kleinere van afnemende hoogte. Waar men aanvaid^elijk

geneigd mocht zijn deze groep groote contracties als het mechanisch

effect te beschouwen, overeenkomend met de gi'ootheid A J^ der

fonnule, wordt deze o|t\alliug zeer bezwaarlijk, wainuMM- het mecha-

nisch effect een vorm aanneemt, zooals do(»r de curve, welke in

Fig. Il gerepi-oduceerd is, wordt voorgesteld. Als gevolg eener

kleine toeneming dei' concentratie zien wij niet een, zij het ook

gedeeltelijk, gedeleriniiiccrd ellVrt (»|tti'e(leu, ddcli het rellexai»paraat

gei-aakl iii r\thiuisch(' couti-actie. Waar iu het eerste gexal het

chemisch svsleem \'oldoeude graad \'an deni|)iii,ii, bezit din na enkele

slingeringen den nieuwen evenwichtstoestaud te l)er(Mkeii. is deze

demping iu IkI Iwccdc uvval x'ecl gcriiiger en, eens uit zijn even-

\\ ichlslocslaiid Livbrachl. bjiiri hel s\sleeui sliiii'eren »»ui zijn nieuwen

I

I
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evcnwic'litstocstaiid. Deze slingenng vei'i-aadl zicli naai- buiten alsooji

lytlimiscli mecliaiiiscli effect. Is de deniiuii*;' uiterst gering, dan kan

liet reflexapparaat meerdere uren en dikwijls zeei- regelmatig in

rjthmische contractie geraken ^). Onder deze omstandigheden is echter

A E geen gedetermineerde grootheid en aan den eisch der formule,

dat A E in de opvolgende l)epalingeii gelijk groot zij, kan het expe-

i'imont niet voldoen. Gebruiken wij slechts die proeven, waarin de

demping vrij aanzienlijk is, en de nieuwe evcnwichtstoestand na

enkele slingeringen wordt bereikt, dan voldoet A E aan de voor-

waarde, dat zij in de opvolgende bepalingen een kleine grootheid

voorstelt. Een andere meer bepaalde opvatting dezer gro(»theid laat

TABEL I. (Fig. V). TABEL IL (Fig. VL)
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liol experinionl iiiel Ittc. Doitr de loovocging van /.iim- uit de liuiv

aan de vloeislcff waafiii de pool uedoiiipeld is, sdjgl het niveau der

vlueislol" en liieriiiede neeiiil liet oppervlak dat geprikkeld wordt tue.

(.)ok in dil opzielit xoldoel dus lie( experiment niet aan den strengen

eiscli der fornude.

Öoor(gelijke experimenten, als door mij besehreven zijn, zijn eenige

iaren eerder door Wlnki.kr en Van Wayexburg verricht. De door

hen gevolgde methode, die slechts in uitvoering van de mijne afweek,

stelde hun slechts in staat het experiment over een klein interval

\an concentraticverandering uit te strekken. Voor dit kleine inter^'al

kwamen zij tot het besluit, dat het reflexapparaat van den kikvorsch

ium de wet van Fkohner beantAV(^ordt ^). In de door hen megedeeldc

proeven bleken kleine afwijkingen van deze wet voor te komen en

het was met de bedoeling deze afwijkingen nader te leeren kennen,

TABEL III. TABEL IV. (Fig VIL)

No 2L (7. -12. Oi.)

Conc.

.0X10-

A c,

(i
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(lui ik (lezclfdc i)r(to\'eii (»ver een grootcr interval uitgebreid, lier-

iiaalde.

Tabel I, II, 111 en IV stellen vier dezer experimenten voor.

Verstaan wij onder R de grootte van den prikkel in phjsische maat

(i. e. de concentratie der zunroplossing waarin de poot gedompeld is)

en onder A H de grootte der aangroeiing, welke deze prikkel moet

ondergaan om eene verandering in het systeem te voorschijn te roepen,

A li
dan blijkt het qnotient niet gelijk aan eene constante grootheid,

J.\f

doch in het algemeen eene functie van R. Fig. V, VI, en MI

30*.

/o

/

O /o 20 30 -w SO 6. 10 8o 50

Fig. Y (tab. I, proef 4).

^^
4.

20

10

fB»

O /o 10 3o l/O 50 Co jo i'o jo

Fig. VI (tab. II, proef 35).

4
20

O ^p ^<^ 30 ^0 50 60 /o 80 ()p /o o 1/0 /zo /3o

Fig. VII (tab. IV, proef 14).

zijn de graphische voorstellingen van Tabel I, II en IV. In deze

graphische voorstelling heb ik de hoeveelheid water als constant be-

schouwd (10* gewichtseenheden) en als abscissen uitgezet het aantal

opgeloste gewichtseenheden van het zuur. De relatieve toenemingen

van de zuurconcentratie in procenten, zijn als ordinaten gekozen. De
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punten, welkr (»|n(>lLi('ii<le Itop.iliiiucn weei'gevcn, lieh ik dooi" ocno

lijn veiveniü:*!. r>o i>r;i|>liisclu' xoorslelling van liet resultaat der proef

door eone contijiue lijn is slechts eene benadering, blijvend in den-

zelfden gedac'Iitengang als die, welke er ons toe geleid heeft het ver-

schijnsel unalyliscli voor te stellen door eene continue functie.

Ware aan de wet van Fechner voldaan, dan zon de lijn, welke

/ Ti

graphiscli het (inotient voorstelt als functie van Rj eene rechte

zijn. In de [daats daarvan levert het experiment eene kromme lijn.

Ten einde de vorm dezer kromme nader toe te lichten, is Fig. V de

graphischc \-oorstelling van een experiment, waarbij de eerste dalende

tak door een zoo groot mogelijk aantal waarnemingen is bepaald.

Fig. A^I vertoont eene reductie in de uitgestrektheid van den eersten

afdalenden tak en hierdoor is het mogelijk de opstijgende tak door

een groot aantal waarnemingen te bepalen. In het experiment, weer-

gegeven door F'ig. VII, is deze reductie van den eersten afdalenden

tak. zoo groot, dat deze in het experiment niet meer optreedt; hier-

door is het mogelijk de top van den opstijgenden tak en de daarop

volgende dalende tak nader te bestemmen. Het geheele beloop van

dezen tweeden afdalenden tak kan ik niet aangeven, aangezien steeds

op een punt, hetwelk dicht bij een tweeden minimum schijnt te liggen

eene discontinuiteit optreedt. Na deze discontinuïteit zet een nieuwe

periode in, en zoo ver als het mogelijk is deze nieuwe periode te

vervolgen, blijkt zij steeds aanzienlijk grooter te zijn, ter\vijl de oscil-

L R
latie, welke de waarde van het quotiënt —— m deze periode ver-

LR
toont naar verhouding kleiner schijnt. Het quotiënt —- moet dus

voor een huid-spier reilexapparaat als eene periodieke functie van R
worden beschouwd. Vi-agen wij ons af welke de beteekenis dezer

discontimiiteit moet zijn, dan schijnen alleen die variabelen, welke de

voorstelling dei- onafhankelijk veranderlijke bestanddeelen van het

clioniiscli systeem zijn, voor discontinue variaties vatbaar. Hierdoor

ondergaat het systeem eene verandering van aard en daarmede

gepaard moet gaan eene discontinue variatie van de grootheid 7\.,

welke in loriiiulc 1 dei- tweede inededeeling optreedt. Hetzelfde

verschijnsel schijnt de door M.\ssakt meegedeelde ]iroef te vertoonen ^).

Een Iweode verschijnsel, dat somtijds in mijne proeven optrad, be-

stond in liet uiteenvallen eener periode in meerdere deelen. Fig. VIII

(tab. V), is de graphischc \()orstelling van een dergelijk exi)criment.

1) Buil. Acad. royale de Belgique. 3inc Série, T. 10, 1888, pag. 590.
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/o /o 3C ^ö 50 60 /o SO $0 /OQ

Fig. YIÜ (tab. V, proef 25).

TABEL V. (Fig. YIII.)

No. 2ê
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Zoover luijiie (HHloi/,(iekiii,Li(Mi i-cikcii, kan in coiio ji^egeveii |»('ri(>(le

()|) ieder oogeiihlik een kleine (liscoiiliiiiiileit (ipti'edeii, «gevolgd door

liel inzetten ecncr nieuwe periockv

Verfrelijken wij de/e resultaten verkrej^en hij het primair i-eflcx-

a|)|)araat niet die der experinienteele p8vc'holo<>ie, dan hlijkt in vele

punten overeenstenuninu- te hestaan. Zooals uit het kritisch overzicht

LU
van FoLCAiT.T ') Idijkt, wordt ook daar voor het quotiënt - bijna

steeds eene variabele grootheid gevonden, welke een minimum ver-

LJi
toont. De vorm der curve welke het quotiënt --- als functie van

A* voorstelt, doet vermoeden, dat de experimenteele psychologie slechts

een deel eener periode gezien heeft. Door het uiteenvallen eener

periode in meerdere deelen, ontstaan schijnbaar multiple minima xoor

LR
het quotiënt —— en ook dit treedt in sommige experimenten der

experimenteele psychologie te voorschijn. In deze opzichteii bestaat

dus o\'ereenstemming tnsschen de resultaten van het psychologisch

en van het physiologisch experiment.

Bij de beoordeeling van het mechanisch effect, heb ik er opge-

wezen, hoe dit in hooge mate afhaidvelijk is van den graad van

demping \an liet systeem. De mate dezer demping wordt bepaald

door de passieve weerstanden in het chemisch systeem. Zijn deze

[)assieve weerstanden gering, dan zal ook eene kleine aangroeiing

van R voldoende zijn eene verandering in het systeem te voorschijn

LR
te roepen. De waarde van het quotiënt —- welke derhalve een

maat is van de grootte dezer passieve weerstanden, zal dus ook den

graad van dem|)iug l)epalen.

In overeenstemming hiei-mede leert het ex))eriment, dat de hoogte

en het aantal der heffingen in iedere oi)volgende bepaling toeneemt

LR
met afneming van de waarde van het quotiënt . Figuur 111 (tab.

h

11} waarneming 2, \\, 4, 5 toont dit duidelijk aan. i»ij <K> r)''"-' waar-

neming is de demping zoo gering, dat het systeem ge(lu rende meerdere

seconden blijft slingeren. Waarneming H en 10 Ncrlooneii dit zéllUe

vei'schijnsel bij hoogere waai'de \an IL in dezcMIde waai'nemingsre(d<s.

Vergelijken wij echtcM- met elkaar waarneming (S met waarneming 5,

AA'
,

..

in welke beide waarneminii'en de i;r(M»tle van het (luotient - nijna
l\

^) M. FoucAULT. La psycliopliysique, 1901.

1
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o-olijk is, eii cvpiizor» wjiai-iiciniii^ 10 met uaaniciiiiiif;- 'A cji 4 dan

blijkt, (lat de male \aii doiii|>iim- in de tweede plaats afliankelijk is

van de ahsolnte grootte van //. ()|i i:rond van deze en meerdere

soortgelijke waarnemingen knnnen wij zeggen, dat de demping

toeneemt met toenemende \\ aarde van R en met toenemende waarde

AR
van het qnotient —~.

Hierbij moeten wij in het oog honden, dat de eerste Avaarneming

steeds eene bijzondere phiats inneemt ; voor deze waarneming is A/t

steeds zeer groot en, ofschoon de gevolgde methode niet toelaat liet

AR
qnotient —y- voor deze Avaarneming te bepalen, is dit qnotient ver-

moedelijk eveneens zeer groot. Niettegenstaande dit zien wij steeds

dat de demping gering is en hieruit zou men moeten besluiten, dat

de invloed van de absolute grootte van R op den graad van demping

in den beginne, o\erwegend is.

Dezelfde experimenten, welke ik voor den kikker met hoog door-

gesneden ruggemerg beschreven lieb, knnnen met vrdkomen intacte

kikvorschen worden uitgevoerd. Hiertoe is echter noodig het geheele

dier, met uitzondering van den achterpoot welke voor het exj)eriment

gebruikt wordt, goed in watten hi te ])akken. Zorgt men, dat het dier

noch door tactiele, noch door geluidsindrukken getroffen wordt, dan

laat het ook onder deze omstandigheden rustig met zich experi-

menteeren ^). In dit geval is het resultaat der proef aan het vorige gelijk.

Figuur IX (tab. YI) is de graphische voorstelling \an een experi-

6c^

20.

O 10 ^0 óo so /oo 110 ii/Q /te /j>o zoo iio lyj 16o iSo

Fig. IX (Tab. VI, proef i6).

ment. Is de eerste periode klein, dan is het ook hier mogelijk een

deel eener tweede periode te zien optreden (Fig. X, tab. A'II).

Deze tweede periode schijnt eveneens grooter dan de eerste, terwijl de

A 7'

oscillatie welke de waarde van het quotiënt in deze periode ver-

^) In deze proeven bcva't'^ do zuuroplossing in de buret 80 gram oxaalzuur

per liter oplossing.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. X'\ 1902/3.
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TABKI. VI. (Fig. TX.)



i^=: 171 X 10

AR

—5

R
= 0.206

72 r= 96.8 X 10'
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toont naar verlioiulin'i; eveneens kleiner schijnt. Het aantal mijner

waarnemingen waai'in eene tweede periode optreedt, is echter niet

groot. Met waarschijnlijkheid kunnen wij dus ook in dit geval

zeggen, dat het quotiënt — als eene periodieke functie van R is te

LR
beschouwen. De waarde van het quotiënt —— in deze proeven is

aanzienlijk hooger dan in de vorige experimenten, terwijl in overeen-

stemming hiermede het systeem in hooge mate gedempt is.

Figuur IV (tab. Vil) welke de reproductie vooi-stelt van vier waar-

nemingen uit eene zelfde reeks, toont dit duidelijk aan ; na enkele

slingeringen wordt de nieu^ve evenwichtstoestand bereikt. Vergelijken

wij waarneming 3, 5 en 6 dan blijkt het systeem bij de derde w^aar-

neming aperiodisch, \olkomen gedempt ; bij waarneming 5 en 6 neemt

LR
met dalende w^aarde ^'an het quotiënt ook de demping af. Bij de

R
A 7?

tiende waarneming, waar het quotiënt een zeer lage waarde ver-
R

toont, is de demping niettegenstaande de hooge waarde \?a\ R gering.

Vatten wij deze verschillen kort samen, dan moeten \\\j zeggen, dat

tengevolge der hooge doorsnijding der medulla, de passieve weer-

standen in het chemisch systeem van het huid-spier reflexapparaat

aanzienlijk geringer worden. Op grond xan klinische waarneming

voornamelijk het plantair reflex betreffend schijnt het mij, dat wij hier

met een zeer algemeen verschijnsel te doen hebben, hetwelk steeds

optreedt waanneer systemen wegvallen. In dit geval vertoonen de

overblij\'ende systemen geringer graad van demping, tengevolge der

geringere passieve weerstanden in het chemisch systeem. Het is duidelijk,

dat een goede motorische functie slechts mogelijk is, wanneer de graad

van demping zoover gaat, dat het systeem nagenoeg aperiodisch is, en

de functiestoornissen welke bij sclerose en plaques, bij tabes dorsalis

en bij vele andere ziekten ^'an het zenuwstelsel optreden danken

tendeele aan de afnemende demping in het reflexapparaat hun ontstaan.

Is het systeem volkomen gedempt, dus aperiodisch, dan is hierdoor

de grootheid LJ^ een volkomen gedetermineerde grootheid. Aan dezen

eisch moeten ook de sj'Stemen voldoen, tot welke de experimenteele

psychologie haar proeven uitstrekt; wordt hieraan niet voldtxan, dan

is evenals in het physiologisch experiment het effect een niet gede-

termineerde grootheid.

5*



( «B

)

Plantenkunde. !>• llfcr IIm.o dk \'i.'Iks Wiedt naiiicns den lieer

\i. \ r,l{.s( llAl'l'l'.l.'l" (H'ii (>|»>tel aan: n^h-cr ln't hldiliriidir iti df

n'itloopende l-//i>jti><'/i hij l*rann.s\

(iediii-eiide den xcrldoprii w iiiU'i- en liel Noorjaar \an l*d(t2, helt

ik een i-ocks liepaliiiiicii \('rriclil {\vv liocNceilieid cvaanwalcrstor

\\v\kv nii xéi-srliillcndc organen van I'runiis-movWn kan \vt)i-deii

vrij .ücniaakt. mei licl doel de vemnderiiif'on na te ,uaan die hij het

nilloopen der knoppen len opziehle dei- hlau\vznnrvcr]iindin,uen optredeji.

l)ij deze hepahn<>-eii werd steiMls o|i de volgende wijze li'ehrnik ucniaakt

van de IJKiUG'sche litreermethodc. De te onderzoeken plantendeelen

— meestal 5— 15 gr. \'er8C'h geplukt materiaal — werden in

200— 300 eM'. water even verhit tot 60° C, om het jH-otoplasma

te dooden zonder de einnlsine Ie vernieligen. Hoewel, zooals aan-

stonds zal hlijken, deze hehandeling aan het doel beantwoordt, werd,

om zekerheid te hebben dat geen cellen levend waren gebleven, of

na eenige nren, of den volgenden dag, nogmaals even tol (iO° verhit.

Tusscheji beide bewerkingen, en ook minstens 24 nren na de tweede

xcrhitliiiLi. b]e\en de plantendeelen, onder water gedompeld, in een

met een knrken stop goed afgeslolen kolf staan, om aan de emulsine

de gelegeidieid te geven lot volledige omzeiling der IK ^N-glnkosieden.

Daarna werd in een kolfj(N waarin eenige druppels kaliloog, ovei--

gedestilleerd, en de titratie volgens de in de handboeken opgegeven

melhode. niet 'lo noi-maal zihcrnilraal, v(M-rieht. Steeds werd opge-

vangen in ''i'ii 100 eM''.-kollJe ; met een |tipe1 een bepaald volume

daar\an afneinend kon ik de titratie in eiMizelfde |)roef twee of

driemaal lierlialcn; bij de door niij gelirnikle lioe\cellieden |)lanlenstof

en water, bleek zonder uitzondering al lid blauwziiur met de eei'Ste

iOO L'M\ water te zijn o\ergegaan.

Hoe noodzakelijk hel is de voorwerpen, na liet dooden, eenigen

tijd te laten macereereii, kan blijken uit de \(»lgende \-ooi-proef.

\ an 25 eenjarige bladeren \an /'rin/'is /.(inroccrKs/ts (Hortus

.\msterdami, 1>. 12. 01. Lj-epbikt, werden aan weerszijden van de

niiddeiiiK-rr de helfleii del- laminae algesnedeii. Ilelftt'ii (f wogen

1 I ,<S5 gr.: helften A II,.'}.") gi'. De eei'ste poi'tie werd terstond, na

met de lioodiLlc lioe\eelhi'id water te zijll oNcruolell, afgedest illeerd.

(lexondeii werd 0,0|(;() <^\-. ||("X. De portie A. na tot (W)' te zijn

\erliit, bleef onder water >taaii lol den \(»lL:enden dau'; de analyse

gaf 0,0254 gr. IK'N. Zoodr.i men e\enwel beide porties bladhelften

behandelt zooals A, is de o\ (•reensieiiiniinii' der resiijtateii zeer

In'Vrediüelld :

i
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12. 12. 01. 25 1)1., a.: (1,0223 o-r., A.: 0,0220 gr. HCN.

13. 12. 01. 25 hl., <i.: 0,0378 gr., />.: 0,0387 gr. HCN.

10. 1. 02. 25 1)1., <,.: 0,0239 gr., />.: 0,0242 gr. HCN.

Op een dergelijke iiuuiicM- kon ik mij overliiigeii dat het ruiiu

voldoende was, na hel doodeii Wij ()0\ é(Mi dag Ie laten macereeren

om een volledige (iiillcdiiig \aii licl glnkosicd Ic bewerken; insgelijks

dat het brengen \an een twee—di-iehonderd cM-'. water op 60^,

tweemaal na elkaar, of zelfs eenmaal, in de [)lantendeelcn geen

levende [)lekken had overgelaten.

De onderzochte soorten -sN^aren Prunus Lanrocerasus L. en Prumis

Fadus L. Het is ^voornamelijk mijn bedoeling geweest, de lotge-

vallen der blanwznnrvei-bindingen te volgen tijdens het nitloopen der

bladkiioppen. Daar van beide bovengenoemde sooi'ten de vogelkers

de vroegste is, en deze ook bij het brengen van afgesneden takken

in de kweekkas, lang vóór de lanrierkers groei ging vertoonen, wer-

den met P. Padiis de meest volledige proe^'en genomen, en dienden

diegene met P. Lanrocerasus meer als controle.

In de allereerste ))laats stelde ik me de A-raag of de in de rnstende

knoppen aanwezige hoeveelheid HCN, om-erschillig onder welken

vorm, bij het nitloopen veranderingen ondergaat. Om dit te weten

te komen, is de kennis van het relatieve gehalte in knoppen en nit-

geloojjen schenten ontoereikend, maar moet de in een bepaald aantal

knopj)en bevatte hoeveelheid blanwzunr worden vergeleken met die

Avelke in een zelfde aantal scheuten \-oorkomt. Door de sterk

uiteeidooi)ende afmetingen der knoppen zoowel als der daaruit op

een gegeven oogenblik gegroeide loten, kon een bruikbaar gemid-

delde waarde enkel AAorden \'erkregen door de analyse van een

vrij groot aantal voor^Ncrpcn ; hetgeen trou^vens voor de knoppen

reeds (lo(tr hare kleinheid noodzakelijk werd gemaakt.

Yau de in rustende knoppen van P. Padus aanwezige hoeveelheid

HCN, geven de \(»lgeu(le di'ie analyses een voldoend nauwkeurige

voorstelling

:

10. 2. 02. 195 knoppen (Hortus .Wlam); gew. : 4,80 gr.; HCN:
0,0067 gr.; dus 0,14 7„, en in 100 knoppen: 0,0034 gr.

11. 2. 02. 280 kn. (H. A.); gew.: (5,35 gr.; IK'X: 0,0094 gr., dus

0,15 "/„; in 100 kn. 0,0034 gr.

20. 3. 02. 100 kn. (II. A.) op het punt open te gaau: vele met

groenen to]».; gew.: 2,75 gr.; HCN: 0,0040 gr.; dus 0,15V„; in 100

kn. 0,0040 gr.

In beide eerste analyses waren de knoppen, e\enals ik dit steeds

met alle onderzochte plantendeelen deetl om blauwzuurverlies te
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voorkomen, in luuir .üi'lii'cl (Midcr ualer <;('l»r;u'lit en gedood. I);uii'

evenwel de kn(>|»selnil)l)en wcllield hel niltreden van glnkosied

en en/.\ ni hadden kunnen xcrhijKk'i'cn, wcrik'ii in (h' (kM'de ajialyse

de knoppen één \()or één nnckkMidoor gesneden, om te zien of nn

\vellielit een hooger HCN-gehalte zou worden gevonden. Daar geen

vcrseliil \an eenig beking is waar te nemen, is er wel geen cyaan-

waterstof in ck' twee eerste gevallen aan de analyse ontsnapt.

Xn kwam liet onderzoek der nitloopende knoppen aan de beurt.

2 l^'ebruari ^verden afgesneden takken van Prunus Padus, met

het ondereinde in water, op eene goed verlichte })laats in de kweek-

kas gezet, bij eene gemiddelde temperatuur ^•an 20" C Na eenige

Aveken waren tal van knoj)pen uitgeloopen en hadden korte, doch

flink bel)ladei'de scheuten ge\'()rmd; daarvan werden afgesneden:

5. 3. 02. 75 scheuten; gew.: 5,20 gr.; HCN: 0,0079 gr.; dus

0,15 7„, en in 100 scheuten: 0,0105 gr.

Takken 26. 2. 02 in kweekkas gezet; daarvan genomen:

14. 3. 02. 60 scheuten; gew.: 8,70 gr.; HCN: 0,0108 gr.; dus

0,12 7„, en in 100 scheuten: 0,0180 gr.

Uit het gewicht alleen (kn- scheuten Aoigt reeds dat deze in de

tweede })roef verder gevorderd waren dan in de eerste. Het blijkt

duidelijk hoe bij het uitloopen der knoppen, naarmate de jonge loten

zich ontwikkelen, een toenemende hoeveelheid HCN-verbiiKhngen

daarin verschijnt; zoodanig dat zij in een nog jengiüg stadium (b'ie

tot vijfmaal zooveel bevatten als de knoppen waaruit zij zijn ontstaan.

Daar het relatieve gehalte aan blauwzuur zoozeer van allerlei om-

standigheden afliangt, en vooral van liel watergehahe der scheuten,

dal zelf in iiooge mate wissek'ud kan zijn, is de verandering van

«hl |»rocentiscii IK'N-gehalte tijdens het uitloopen veel minder inte-

ressanl. Tocli zal men gelrolFen woi'den door het feit dat, niettegen-

sl;uui(h' hel gewicht {\vv niHoopende knoppen, in hel onderzochte

-latHiini. zeer aanzienbjk is loegenomen, hel blauw /nnrgchahe sh'chls

weinig (tf niei afneeml.

]>ij «k'ze gek'geidieid wihh' ik in hei-innering brengen dat EüM. en

IvM. TiMA '), die liel geliaUe aan cvaaiiwalerslof bepaahkMi in jonge

bladknuppen \an l\ Pudiis, lerw ijl (hv.e in Api-il bezig waren open

Ie gium, <ni gehahe niei hooger opgaxcn dan 0,05 "/„. ( )ngel\vijfehl

ligl (lil liieraan dal de schrijvers, i»ij de (h)()r hen gebruikte melhode

\an deslillalie na loexoeging \an <'en weinig zwavelzuur, gecMi vol-

ledige onlIfMlinLi' van hel aanwezige glnkosied hebl)en bereikt.

1 ) Zri/yrhr A/li/rtii. OcKlrrr. ApolJi. Yry. 1S02. p. 3:iO.
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Thans rijst do \raa,i>-, of liet in de uitloopendc scheuten verscliij-

nende hlauwzuur daai'iii wordt fj,cv()nnd, of anders welliolit uit de

takken daarheen wurdt xerxoeid. Daar bij het ontplooien der gj'oenc

l)hiadjes de assimikitie naai' alle waarsehijid ijkheid een aanvang neemt,

bestaat de zeer voor de li.uid liügeiide mogelijkheid dat de optredende

cvaan waterstof in de jonge loten wordt gevormd door „photosynthese".

Doch het is gemakkelijk uit te maken of dit laatste al dan niet

plaats heeft. Daarover zullen proeven inlichten, waarbij het uitloopen

in het donker geschiedde.

Takken van Prunus Padus, 10. 2. 02 in kweekkas gezet, onder

een blikken stolp. Na eenige weken talrijke geëtioleerde scheuten.

5. 3. 02. 50 nog korte scheuten afgesneden; gew. : 5,40gT.;HCN:

0,0061 gr.; dus 0,11 »/„, en hi 100 scheuten: 0,0122 gr.

Takken 24. 2. 02 in donker; daarvan afgenomen: 17. 3. 02. 30

flinke geëtioleerde scheuten, meestal V'^—1 dM. lang; gew.: 7,90 gr.;

HON: 0,0054 gr.; dus 0,07%, en in 100 scheuten: 0,0180 gr.

Er kan dus geen twijfel zijn dat '»ok in liet donker gevormde

loten een veel aanzienlijker hoeveelheid blauwzuurverbindingen be-

vatten dan de rustende knoppen en dat deze derivaten niet door

een assimilatoriscli jiroces onder den invloed van het licht kunnen

zijn ontstaan.

Tot resultaten van denzelfden aard \'oerde het onderzoek met

Prunus Lavrocerasus

:

Rustende knoppen: 28. 12. 01. 115 knoppen, meestal okselknoppen

(van de kweekerij xan artsenijgewassen Groknkvet,d en Lindhout te

Noordwijk); gew.: 1,65 gr.; HCN: 0,0040 gr.; (his 0,24%, en in

100 knoppen: 0,0035 gr.

In het licht uitgeloopen scheuten (insgelijks meerendeels uit oksel-

knoppen) 24. 4. 02. Op struiken A'an den Hortus te Amsterdam,

50 nog korte met bleekgroene, nog niet geheel ontplooide blaadjes

bezette scheuten afgesneden; gew.: 9,30 gr. ; -HCN: 0,0278 gr.; dus

0,30 »/„, en in 100 scheuten: 0,0556 gr.

27. 4. 02. 50 scheuten, jonger dan de xorige, of pas uitgeloopen

knoppen; gew.: 4,90 gr.; HCN: 0,0138 gr.; dus 0,28%, en in 100

scheuten : 0,0276 gr. ')

Geëtioleerde scheuten. Takken \an P. Luiu-ocerasus (Hortus)

23. 4. 02 in de kweekkas, in donker gezet; 10. 5. 02. 5 scheuten

genomen; gew.: 2,25 gr.; HGN: 0,0047 gr.; dus 0.21 "/,,, en in 100

scheuten: 0,0940 gr.

1) A, J. VAN DE Ven. {Cyaaniüaterstofzuur bhj de Prioiaceae. Dissertatie Am-

sterdam. 1898), geeft p. 34 voor uilloopeude scheuten op 0,19—0.24%.
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Takken 2."). 4. 02 in dcMikcr nc/cl ; 4. ."). 02. 10 noLi,- zeer korte

öcheiiliMi p'nomcn: -cw.: \ M:) ut.; I1("X: 0.00:57 ,i;r.: dns 0,22 "/„,

en in 100 M-licnIen : O.O.'JTO ,ur.

Takken 27. 4. 02 in donker uezel ; 12. o. 02. II scliénloii ; ji'ew.:

4.70
,
UT.; IICN: O.OOHIJ -T.; du.s(),18 ";„,en in 100 xdienlen : 0,075.5 gr. ')

In \erl>aiid niet de iiileeiizettiiigcii naar aaidcMdiiiii' \aii /\ Padus
ln'lioe\en (k'ze i-esnltalen ücen \-ei-<lere loelielilinu'. J)at in heide

Pruiuis-^oovWw liel relaliexc IRyN-gelialte ucriniier hlijkt te zijn in

de geëtioleei'de h»ten daji in de groene heeft geen z,eer gi'oote l)e-

teekeiiis. Geëtioleei-ik^ takjes zijn inuners, o.a. door (k* gei-iiiger \er-

ck\n)|)iiig on(k'i' tk' oiidoorschiJnen(k' stolpen, aan/ieidijk rijl<ei' aan

water.

Xn ket hhjkl dal ook in het donkcM' nilloopeiuk' knoppcMi tijdens

ik']! groei i-ijker worden aan cvaanwaterstor, staan nog twee wegen
open (nn (hl xcrsekijnsel Ie xcrldai-eii. ( )f hel \-oor den (kvg komende
bkm ,\ /niir, onck-r welken xoi'in hel ook aanwezig moge zijn, ont-

staat I(»cli in de gi'oeiend sclieiiten zehc int andere stolïen ; of het

hhmw/niir wordi oinleend aan de andere deelen der 'pkml, de takken

bij /"', I'(f(//is, welliehl ook de oxcrw interende hkidcren hij I\ Liin-

wcenisus. '\\\\ mijji s]»ijt is hel me xoorloopig niet mogen gehdvken

met zekerheid nit te maken welk (kv.er heiik' gexalien is verwezen-

lijk! : kei eeiiige wal llians kan worden hewczen, is dat liet in de

sehenleii oplredeiide IK'X niet wordt onlleeiid aan de onmiddellijk

onder de kiiitpjien gelegen stengelledeii. De mogelijkheid dal liel

uil de Ncrdeiaf geleden jilanleiideelen is aangeNoerd kan ik lol

dn^Ncr niet als nilucslolen lieschonwcn.

\ oor dil deel \aii liel (iiiderzoek werd wederom in hoofdzaak

gehrnik ueiiiaaki \aii de \ogelkers, die zich door hel gemis aan

hladereii in den w inler hel hesl daartoe leende. I )e hedoeling is

geweesl na ic gaan of de loeiiame in de iiilLiroeieiide kiKippeii w ellichl

gepaai'd uiiiL! iiiel \franderinLK'ii in de inlernodk'ii waarop zij zijn

gezeleil.

\ oorecr>l werd de hoeM'cllK'id IK'X bepaald in de slengi'lledeii

OII<|er rn>leiide knoppen. LeiiLlIe en dikle dezer slengelle(|eii W isseh'ji

zeer, zoodal ook Imit niri een iiiel Ie uerinue lioexcelheid >.iofnioclil

worden geucrkl.

') V.\.N l>K Vk.N kiUI (l.c.|i. 'M), ilonl- Hliddcj vali de icicl ie ( ïlirsllorK-TniUl'., lil

geëtiok-crdi' IcjIcii vmii /'. Linirarrrd.'^/is nr,.|| |,|,(ii\vzniii' a.iiilddiirii. Dil is wel rrw

nieuw licwijij dal iiiicrd-clicniisclic rcaclics in jilaal.iicillcii, xondia de shiUcii nid

in vrij trrooli' hdcvccllicid vuoikoiiicii, iioixl/akclijk diior <lc aiialysr inoclrii wuidcii

ycsU'iind. Vuoial WiiniiL'cr de r<'acli('.'< in'^alicr iiilvallt'ii.
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'JO. 2. 02. 100 stengellcdoii (Ilordis); ov\v.: 11,75 o-r.; IICX:

(),0108 oi-.; dus 0,097,,, ''" '" '**** siciioelledeii: 0,010,S .i-r.

7. 3. 02. 250 slciioolledoii; gew.: 1<S,I)5 ui-.; I|('X: 0,024(j ut.; dus

0,13 7„, en in 100 stengelledeii : 0,00i)cS gi-.

Daarmedo zal worden vergeleken liet gehallc in de inlernodiën

onder gcëlii deerde selienten.

Van takken (H. A.) 24. 2. 02 in de kweekkas, ojider een doid-ceren

stolp, gezet, worden 17. 3. 02. 30 stengellcden, oiidei' lange geëtio-

leerde selienten, afgesneden; gew.: 3,85 gr.; HCX: 0,0057 gr.; dns

0,157,, tMi in 100 stengelledeji : 0,011)0 gr.

Pleit deze proef reeds niet y<u)v een ontleenen der optredende

CA'aanwaterstofderi\'aten aan liet nahiirige stengellid, niet nog grooter

zekerheid volgt dit nit de analyses, waarin xan den eenen kant

werden onderzoelit ru^^tendc knoppen met het hijhehoorend stengel-

lid, van den anderen geëlioleerde loten inei liel daaronder gelegen

internodinni.

Rnstende knoppen :

18. 2. 02. 80 knoppen I\ Pddiis (Hortns) mei l)ijI»ehoorend sten-

gellid; gew.: 8,80 gr.; HCX: 0,0121 gr.; dns 0,14 7„, en in 100

knoppen : 0,0151 gr.

18. 2. 02. 125 knoi)i)en met stengelleden : gew.: 9,90 gr.; HCX:
0,0159 gr.; dns 0,l(i"/,, en hi 100 knoppen: 0,0127 gr.

21. 3. 02. 100 knoppen met stengelleden (de knoppen heginnen

voor een groot deel zieh te openen aan den top); gew.: 8,35 gr.;

HCN: 0,0092 gr.; dns 0,11 "/„, en hi 100 knoi)pen: 0,0092 gr.

29. 3. 02. 127 kno[»i)en met stengelleden (van andere strniken

als de vorige; kn()j)pen heginnen open te gaan); gew.: 13,30 gi-.;

HCX: 0,0125 gr.; dns 0,09 7,,, ^'J' i^' !<><> knoppen: 0,0098 gr.

Uitgeloo])en knoppen :

Takken 24. 2. 02 in donker gezet: 17. 3. 02. 30 scheuten met

stengelleden afgesneden; gew.: 11,75 gr.; HCX: 0,0111 gr.; dns

0,09 7„, en in 100 selienten: 0,0370 gr.

Takken 24. 2. 02 in donker gezel ; 25. 3. 02. 25 selienten met

stengelleden afgesneden; gew.: 5,05 gr.; HCX: 0,0051 gr.; dus

0,10 7„, en in 100 selienten: 0,0204 gr.

De helangrijke toename der lioe\'eelheid hlanwzuui': twee lot drie-

maal de ooi-spronkelijk aajiwczige stof, toont duidelijk, dat tle \er-

nuHM'dering in de knoppen niet heeft plaats gehad ten koste der on-

middellijk daarhij hehoorende stengelleden. Ik kan hier zelfs aan

toevoegen dat zij evemnin kan worden toegesehrexen aan de in iels

verder afgelegen éénjari,-;e inlernodiën aanwezige hoeveelheid eyaan-

waterstof. Zoowel in tle anahses \an selienten met de daaronder
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gvlogon s(cn<i,\'ll('(lrii, als in de proef iiicl slciiiiclUMlcii alleen, werden

deze N'oor oen j^tooI ti,'e(leelle ontleend aan lakje.s die op xciscliillende

hooiJ:to sclieuleii hadden ontwikkeld; hadden dns de lauci'e inlei'iio-

diëii \an de takjes het llCN-nialei-iaal <i,ele\('r(l \(ior de schenleii

dichter hij den to|), dan had dit zich duidelijk in de aualvses moeten

doen ii;evoelen, en \vas een /.oo aanzienlijke toename als werd waar-

genomen niet mogelijk geweest. JMoelit dns hij den groei dcv jonge

scheuten bhinwzuur aan de takken worden ontleend, dan zou dit

moeten zijn ten koste xnn de oudere deelen.

Giiiinie had ik met zekerheid uitgemaakt of de loten zelf ile

cjaanAvaterstof bereiden, en met het oog tiaarop hel) ik herhaalde

niak^n takjes van F. Padus zoo\Ael als van /-*. Lauroceranus, zooveel

mogelijk van geHjke grootte, geanalyseerd, en de in het geheele takje

aanwezige cvaanwaterstof, vóór en na het uitloopen in het donker,

vergeleken. Een ondnhhelzimiig i-esultaat hebben deze analyses me
echter niet verschaft, omdat, als de takjes klein zijn, de knopi)en in

het üoiüver slechts korte scheuten geven, w^aarin een te geringe hoe-

veelheid HCN zit, en het verschil tnsschen beide vei'gelekcn porties

nog binnen de iiidi\ idueele schommelingen valt. Wil men van den

anderen kant grooter takken gebruiken, dan is het \^^el te moeilijk

tlaar\an twee vergelijkbare porties samen te stellen ; nu rukken de

foutgrenzen der proef ook verder uit elkander, en woi'dt het doel

toch niet bereikt. Het onderzoek \;in gehalveerde takjes — onder-

nomen met 1\ Laurocera.sus — waarbij de eene helft terstond werd

geanalyseerd, terwijl de andere, met kno|)pen bezette helft, in het

doidver werd gebracht tot geëtioleerde loteji zich hadden ontwikkekl,

leed oj> hetzellde bezwaar schi|>breidv. ^\)orloopig moet ik deze

vraag <lus oidteantw (>(»r(l laten; wellicht x'oeren een xolgend xooi'-

jaar proexcn mei bewortelde stekken tot het doel.

Ik zal nn aantooiien dat de laiirierkers zich in zoox'er bij het nil-

loo|)en der l^noppeii ii'eheel gedraagt als de xogelkei's, dat de onndd-

dellijk onder de groeiende scheuten gelegen deelen hun relatiexe ge-

halte aan IK'N zoo goed als om'eranderd bewaren. Hier wordt lu4

onderzoek in zekei'e male gecompliceerd, doch ook weer meer be-

langNNekkend ucniaakl. door de aanwezigheid der oxei'w interende

bhuleren. Ik moet derhahe beginnen een en ander mede Ie deelen

o\er hel blauw zniu'ü'chalte dezei* (U'ganen.

\()or pharmaeeuliselie doeleinden zijn deze meerniai<'ii licanaly-

secrd. Ik wil eid<el hier opi;e\en dal h'i.iK ki(a',i< '
i. als üt'nnddelde

\) PIurrvKihii/iKisir (/rs l'fhiiizri/i'n'clis. Wii .Anil. js'.M. p. 7(10.
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van over tien Jaren iiilgestrekte waaniemingen <»j) slrniken groeiende

aan liet Thnnernieer, opgeeft 0,12 7» vaji het gewicht der versche

bladeren. In December en Jannai-i bij (Jiioenkveld en TjINDHOUT be-

stelde Folia Jjanrocerasi leverden 0,14—0,167o; terwijl de in den

Hortus te Amsterdam gekweekte struiken, \'olgens het onderzochte

individu, xan 0,12 lot 0,21 "/„ in de bladertMi bleken te bevatten,

ten minste in den loop van het jaargetijde December—Mei. Het

laatste hooge cijfer geven de bladeren \'an een bepaalde struik, die

dus desverlangend het uitgangspunt zou kunnen worden van een

selectie tot het verkrijgen van een blauwzuurrijk ras.

Het kan ook van belang zijn zich eene voorstelling te maken van

de in een blad aanwezige hoeveelheid cyaanw\aterstof ; het spreekt

van zelf dat door de sterk wisselende afmetingen, deze hoeveelheid

sterk uiteenloopt. Ik vond per blad van 0,0015 tot 0,0036 gr. HCN,
het maximum in groote door Groeneveld en Lindhout geleverde

bladeren, met een procentisch gehalte xan 0,15 7„.

Alvorens te onderzoeken welke veranderingen de bladeren ten op-

zichte van hun HCN-gehalte ondergingen bij het uitloopen der knop-

pen, ook in het donker, moesten de wisselingen bekend zijn, die het

afsluiten van het licht daarin teweegbrengt, onafhankelijk van het

ontstaan der scheuten. Eigenlijk behoorde ik dit ook met de takken

van P. Fadiis te hebben gedaan, doch niemand zal, meen ik, ver-

wachten, dat deze door periderm omkleede organen aanzienlijke,

met assimilatie samenhangende processen zullen vertoonen.

Do pri^even met P. Laurocerasiu hadden plaats zoowel met afge-

sneden bladeren als met bebladerde takken. Om na te gaan of bij

losse bladeren in het donker \'eranderingen in het HCN-gehalte op-

treden, Averd van een zeker aantal verscli geplukte bladeren de helft

der bladschijt" langs de middemierf afgesneden, en werden deze helften

terstond gedood, terwijl de andere helften, met de middennerf daar-

aan vast, in de k^veekkas, onder een donkeren stolj) werden ge-

bracht ; de bladhelften stonden in een glas, de bladstelen in een laagje

w^ater op den I)odem. Na atloop der proef werden de middennerxen

verwijderd en de helften der laminae geanalyseerd.

Het blijkt, dat een verblijf in hel donker, zich uitstrekkend over

een vrij groot aantal dagen, nog niet den minsten invloed heeft op

de in afgesneden bladeren aanwezige quant ileit HCN, altlians niet in

den winter ^).

1) J. GoLARD. (Journ. de Pharm. de Liège. 2e anneée. 1895. p. 1) vindt dat

bladeren van laurieikersstraiken, die in haar geheel in liet donker werden bewaard

van Mei tot Augustus, een relatief HGN-gelialte veitoonen, iets beneden dat van

in hel licht staande planten.
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25 Ithulcrcii /'. I.iinroctntsits :
Xdordw ijk) \\\. 12. 01.

llcIfU'ii <i hTsloiid livanaivsccrd. 11("X: 0,0135 ur.

11, .in,. II A. na vrrhlijr iii lid dciikci- tol 21». 1 2. 01 ; 1 1( 'X :
0.0142 -t.

25 Madcri'ii XooimIw ijk) :

Heincn <i: V^. 12. 01. 0,0357 -r. IKJX.

llolftoii Ir. \). 1. 02. 0,0351 UT. IICN.

Zoodaiiiu dal /clfs iia oii^cxcci- ccii maand .ucon xcrandcrinu' is

waai- \v lUMnen. < )idan,us lu'l)l»en F. V. P)I,a('K.m\n en (i. L. ('. Mat-

TiiAKi ') er op ^uvNVc/.cn dal lani-ierkorshlaik'ii /.cH'^ vijftig dagen lang

in hel donker gezond en IViscli l)lijven. \'an den anderen kant

stcninien de hierhoxen medegedeelde analyses mei de langs niiero-

(•li(Miii>clien weg door A. J. van 1)K Vkn "-') verkregen ervaringen

overeen. Na een langdnrig verblijf in het doidcer evenwel, of zelfs

in stnnmige gevallen en hij de kweekkastemperatnnr van eirea 2(P C'.

na korten tijd, ziel men de hladei'en jtalhologische verschijnselen

verloonen. Uitgaande van de middennerf en de grootere zijnerven,

ontslaan op de hladsehijf gele vlakken, die zieli allengs uitbreiden,

lot eindelijk liet hlad uniform geel wordt. Daarom sterven de bladeren

evenwel nog niet dadcdijk af; zij blijxen nog dagen lang IVisch, doch

de analvses leereii flat zij thans \rij spoedig hun blauwzuur \-ei'liezen.

25 bladeren (Xoordwijki:

Helften a: 23. 12. 01. 0,01(;5 gr. IICN.

Helften h: 7. 1. 02. (beginnende langs de nerven

geel te worden): 0,0142 HCN.'

20 bladeren (Hortus):

,/; 27.
'

4. 02 0,01(;2 gr. HCN.

h: II. 5. 02. gele vlekken 0,0113 ';:v. IICN.

25 bladeren fXooi-<l\\ ijk :

./.• 27. 12. 01. . . 0,02S3 gr. 1K!N.

h: 20. 1. 02. geel 0,00<S1) gr. IICN.

25 bladeren (Hortus):

./: 17. 12. (M. . . 0,02<S3 ^yy. IRÏN.

h: 20. I. 02. geel 0,00()7 ]xv. WV^.

.\\\\>\ dezelfde reeks \crscliijiiseleii iieeiut lueii waar. wanneer

afgesiiedeii lakken in hun uelieel onder d(»nkere stolpen worden

ucbraelil. Weken lanu kiimieii de bladeren fri>eli en groen blij\eii

en huil IK'X-gehalte onxcranderd bewaren. 1 )e bladhelfteii n werden

telsU.ild ueanalv seerd : de bladhelflell h lliel luidde V^ Werilell

zoolang ik' |troef duurde aan de takken gelaten.

•) Ainiuh of BoUitnj, XV. 1001. p. •">:>:{.

-j Dib^serlalie AnisliTilaiii. IsOs. |,. :!.").



( Ti
)

25 Iduden op takken 5. 12. 01 in donker '^ov.oi :

<r. 5. 12. 01. 0,0270 .ut. IICX.

h: 22. J2. 01. 0,0283 o-r. H(<X.

25 bladen (van dezelfde takken, dus 5. '12. 01 in doidcei- gezet):

31. J2. OJ iielften afgesneden; de andere helften aan de takken

gelaten.

a: 0,0243 gi'. riCN.

b: de hladhelften geel; liet hlijkl dal z,ij in dien loesland afNallen,

of gemakkelijk van de takken loslaten; 0,01 9() gr. HCN.
Takken 17. 12. 01 in het donker gezet. i. 1. 02 worden 10 geel

geworden bladen daarvan afgeplukt, die trouwens gemakkelijk los-

laten; gew.: 17,05 gr.; ?1(*N: 0,0094 gr., of 0,05 »/„.

Yan dezelfde takken worden denzelfden dag 25 groene en frissehe

bladeren nitgekozen en de helften daar\an afgesneden; gew.: 13,15

gr.; HCN: 0,0229 gr., dus 0,17 »/„.

Helften b zijn 14. 1. 02 meerendeels geel geworden en vallen af;

HCN: 0,0155 gr.

Bovenstaande })roef is daarom ook \an belang, dat zij laat zien

lioe de vermindering van het blauwzuurgehalte duidelijk sameidiangt

met het geel worden en afvallen der bladeren, en niet rechtstreeks

met den duur van het verblijf in het doidcer. Als ik trouwens af-

gesneden takken aan het licht, in de kweekkas bracht, werden ook

steeds een zeker aantal bladeren geel, waarin dan het HCN-gelialte

zeer sterk verminderd bleek.

Takken 26. 12. 01. in kweekkas. 22. 1. 02. 10 geel geworden,

en afvallende bladeren; gew.: 20, 10 gr.; HCN : 0,0089 gr. ; dus 0,04 7„.

Ten slotte neemt men hetzelfde waar bij de in (\Qn grond staande

struiken van den Hortus.

27. 4. 02. 15 geelachtige bladeren; gew.: 24,95 gr. ; HCN : 0,0158

gr., dus 0,067„ en per blad 0,0011 gr.

De vroeger medegedeelde getallen xmn- frissehe bladeren leeren

terstond dat slechts een klein gedeelte van het normaal aanwezige

blauwzuur is overgel)le\en.

Daar ook uit afgesneden en geel wordtMide bladeren het HCN ver-

dwijnt, is het zeer waarschijnlijk dat deze stof, of hare verbindingen,

niet uit de bladeren naar de takken zijn afgevoerd, maar onder een

anderen vorm moeten zijn verdwenen.

Het uitloopen evenwel, allhans in de eerste stadiën Avelke ik

onderzocht, heeft geeji invloed op het blauwzuurgehalte der bladeren

en takken. Zoo werden 30. 4. 02, oj) de laurierkersstruiken uit den

Hortus, 10 éénjarige '.)laderen afgeplukt, elk blad onder een flinke

jonge scheut gezeten; gew.: 11,60 gr.; HCN: 0,0251 gr., dus 0,227o,
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('11 |)(M' l>l;nl 0,0025 UT. !)('/(' ,ü('lall(Mi /ijii xolkdincii \;iM (l('H/('If(l(Mi

uard als in IKreiiiljiT door dezelfde .struik werden ji;eleverd. 30. 4.02.

werden verder, onder iiilhiopende knoppen, éénjarige takjes afge-

tsneden, en op/<'ttelijk takjes lutgekozen, die niettegenstaande zij

talrijke en llinke sclieulen droegen, geen bladeren meer bezaten,

omdat deze vroeger, \'(')ór het uitloopen, waren xerwnjderd of waren

afgevallen; gew.\ 8,25 gr.; HCN: 0,0086 gr.; dus 6,10 7„. Nu heb

ik, op de verschillende struiken van den Hortus te Amsterdam, in

de gedurende de wintermaanden onderzochte éénjarige takken xiin

P. Laurocerasus, een gehalte aan HCN gevonden, dat afwisselde

lusschen 0,06 en 0,11 "/o- Zooals men ziet, is thans ook geen afname,

na het uitloopen, waar te nemen.

Evenmin trouwens na het uitloopen in het donker. Op takken,

die sedert 29. 4. 02 in het donker hadden gestaan, werden 4. 5. 02,

onder de geëtioleerde scheuten, éénjarige bladeren afgesneden; het

gevonden gehalte, 0,14 7o» '^^'^'^s hetzelfde als bladeren van deze

struik ^'óór de proef bleken te be^\atten.

Bij Prunus Padus kon ten slotte nog worden geconstateerd dat

ook wanneer de jonge takken, uit de winterknoppen ontstaan, reeds

eene aanzienlijke ontwikkeling hebben bereikt, en verscheiden reeds

vrij breede bladen dragen, de hoeveelheid HCN-verbindingen in de

stengelleden der daaronder gelegen vóórjarige takken nog steeds

dezelfde is als v(')(')r het uitloopen.

Dit bleek 25. 4. 02, toen 130 v<'K'>i;jarige stengelledenvan P. Padus

(Hortus), afgesneden onder lange, goed bebladerde scheuten, en

weegend 10,90 gr., leverden 0,0140 gr. H(^N; dus 0,13 7„, en in

100 internodiën: 0,0108 gr.

Rcsumeerend kom ik lot <le conclusie, da! in i)eide ondciv.oclite

Pi'unus-^ooviGn {I\ Padus en l\ Lniiroccrasjis), bij hel uillooj)en

der knoppen, in de daaruit voor den dag komende takken een

steeds toenemende absolute hoeveelheid H('N-\eri)indingen optreedt,

terwijl het relatieve gehalte voorloo|)ig weinig verandert. Althans

in de eerste sladiC'ii, en miiislcns xooi- een groot gedeelte, \'er-

schijiien deze slolfcn onarhankelijk \an hd bchl. Evenmin wordt

dit blanuzuiir-maleriaal gelrokken uil de onmiddellijk ouder de

knoppen gelegen, vc'tórjarige stengelleden. (
M" hel nu e\'en\vel \an

verder afgelegen organen \\(>r(ll aangevoerd, of daarenlegen uil

andere stolfeu in de groeiende lakken zelve wordt gevormd, dil moet

nog nader worden uitgemaakt.

Ook lilijll nog Ie ondei'zoeken ouder welken xoi'ui hel blauwzuur

zich in de groeiende scheuleu bevindi. De noodzakelijkheid \an het
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laton macoroeren der f>of1oo(k' (tr^aiicii, vóór men do totale cyaan-

waterstüf afdeslilleci-eii kaji, pleit \uur de aanwezigheid eener ver-

binding, die door een enz^in wordt gesplitst. Daar verder de afgedes-

tilleerde vloeistof, hij geëtioleei'de zoowel als groene scheuten, van

P. Padu.i en Lrnnvcerasifs, steeds intens naar henzaldehyd riekt, is

het zeer w^aarschijnlijk dat ook in deze organen glukosieden van

het amygdaline-type voorkomen.

Natuurkunde. — De Heer van dvm Waals biedt namens

Dr. J. D. VAN DER Waals Jr. eene mededeeling aan, over:

II
Statistische eïectro-mechanica."

In zijn onlangs verschenen werk ,/Elementary principles in statis-

tical mechanics," deelt Gibbs een aantal beschouwingen mede behoo-

rende tot een wetenschap, die hij //Statistical mechanics" noemt, en

^vaar^'an hij terecht zegt, dat zij //on account of the elegance and

siniplicity of its principles" v(>lkomen waard is, dat de wetten die er

in heerschen bestudeerd worden. Die wetten betreffen het gedrag

van een groot aantal in hun be^veging onderling onafhankelijke sys-

temen, die in aard geheel met elkaar overeenkomen, en slechts ver-

schillen doordat de constanten, inge^'oerd bij de oplossing der bewe-

gings differentiaal vergelijkingen, verschillende waarden hebben of wat

op hetzelfde neerkomt, doordat de waarden van de algemeene coör-

dinaten en van de Aucties daarvan op een willekeurig oogenblik

(b. V. het oogenblik ^= 0) voor de verschillende systemen verschillend

zijn. De wetten, die hij aantoont, dat voor zulke scharen (ensembles

noemt hij ze) van systemen gelden, zijn van zeer algemeenen aard,

maar zij blijven in hun toepassing toch beperkt tot systemen, die

uitsluitend uit ponderable materie bestaan. Van zelf doet de vraag

zich voor of dergelijke beschouwingen ook niet op electromagnetische

systemen zouden kunnen wM)rden toegepast, en of daardoor geen

uitbreiding gegeven zou kunnen worden aan onze zoo om'olledige

kennis van de stralingsverschijnselen uit een thermodynamisch oog-

punt beschouwd.

Het laat zich echter niet ontkennen, dat wij van een dergelijke

beschouwingswijze niet te veel mogen \erwacht(ML De meeste

stellingen die Gibbs afleidt gelden alleen of hoofdzakelijk voor

die scharen systemen, die hij ,/kanoniscli" noemt, en waarvan de

beschouwing alleen da^irom zoo t)p den ^•oorgTond treedt, omdat zij

de meest eenvoudig mogelijke stationaire verdeeling der systemen
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(»\(M' (Ic \('i'>cliill<'ii(li' vplia-^cir" \(>(>rsl("ll ')• Nn is iiiMtliciiiatisclio

0('ii\(iii(li,Lili<'i<l ('clitcr (MMi ^Icclil k('iiiii(M-k, als iiicii wil iia,Lia:iii, wat

werkelijk iii de iiatimi- voorkomt. Zoo is 1). v. \-oor oii/e iiiatliema-

tisi'he \(torslellin^- de eeiivoiidi,t;ste l)e\vef>,'iii<;', die een trillende snaar

kan nilvoeren, een sinnsheweiiinu-, maar zo?i- zonden wij ons toch

vori»'i8sen, als wij aainianien, dat nn ook iedere snaar znlk een he-

we.ü-inu' nit\-oerf. Aan soort <j;el ij ke verg-issin<*eji islaan wij misschien

Moot als wij aannemen, dal alle systemen in de natnnr de wetten

y.nllen volgen, die met heludp van de onderslellinii- van een kanoniselie

verdeeling der systemen van een schaar zijn afgeleid.

Wel toont GiBBS inde hoofdstnkken XI en XIII aan, dat de kano-

nisclie verdeeling de waarschijidijkste is, mits de eenige vooi-waarde,

waaraan de schaar moet voldoen, is, dat de gemiddelde enei-gie der

svstemen een \'oorgeschreven waarde heeft, meer jnist in het heant-

wooi'den der vraag, of dat inderdaad de eenige voorwaarde is, ligt

de moeilijkheid. Zoo znllen systemen, bestaande nit even groote bol-

vormige molecnlen niet de kanonische verdeeling vertoonen, want die

moeten nog aan de x'oorwaai'de xoldoen, dat de afstand \an twee

middel|»nnten \an molecnlen nooit geringer wordt dan de middellijii.

liet stellen \an een kanonisclu» \'erdeeling komt dns zekei- neei' o]»

het verwaarloo/.eii \an het Nolnmen der molcn-nlen, maar het is nog

niet zoo gemakkelijk nit te maken, of dat het eenige is, wat ver-

waarloosd w(trdt. Indei'daad komt het aang(wen van de verdeeling

\an de systemen \an een schaar geheel o\-ei*een met het \aststellen

^•an de ge\'allen, die mcMi als ,/gevallen \an gelijke kans" zal be-

schouwen, bij een meer directe toepassing \'an de kansrekening, lüj

beide loopt men ge\aai', dat de kans a postoriori zal blijken een

andere Ie zijn, dan men a i)rioi-i had aangenomen.

Toch knmien dergelijke beschonwingen linn nut hebben, in het

Itfkciuh' gebied ^Xw thermodynamica, omdat zij de \-erscliilleiide wetten

daar\aii zeer een\(Midig onder één gt^zichtspuin sameinatlen. in het

nog oiihi'h'iiih' gebied, omdat zij hiei' misschien Ibrmnles aan de hand

knnnen «loen, waarxan N'ergelijking met de w aai*neniing(Mï dan kan

beslissen, of zij al of niet met de \crschijnseleii die ziidi in de natnnr

\(ior(|oe|| oxcreenslemnien.

Wet Vdii hflioiiil r<iii (l'ichllh'itl riiii jilnisi'.

Hij een onderzoek of de door (inuts gegexcn beschonwingen ook

op eleclromagnetische systemen zijn oN'cr Ie brengen, hebben wij in

1) Twee .syslomon worden besclioiiwd (k'zelfde pliasc Ie hezillen ais Imn initiaal

toestanden lusseiien dezelfde enge grenzen liggen.
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de eerste plaats iia te <j,aaii, of de //wet van helioiid van dichtheid

van phase" daai-voor ook geldig is. Wij /.uilen ons daarbij vooi-loopig

beperken tot systemen, die geen stoffelijke, electrische of magnetische

massa's vertoonen.

Wij denken ons dus een schaai' systemen. De verschillende sys-

temen zijn congruente rnimten, door xolmaakt spiegelende Avanden

omgeven. Elk systeem verdeelen wij in // even groote kubische

ruimte-elementen d.vdydz, die zoo klein zijn, dat de electrische en de

magnetische krachten er in als constant mogen beschouwd worden.

De toestand in elk systeem zal dan volkomen bepaald zijn, als in

ieder ruimte-element de componenten f, g en h der electrische ver-

schuiving en de componenten «, j? en 7 der magnetische inductie

gegeven zijn. Wij bepalen den toestand dus door Qn gegevens; vol-

gens de opvatting, dat electrische energie potentieel, magnetische

energie kinetisch is, zouden de 3/i componenten der electrische ver-

schuiving coördinaten, de 3;^ componenten der magnetische inductie

beAA'egingsmomenten voorstellen, of ait.uans daarmee evenredig zijn.

Wij denken de ruimte-elementen genummerd, terwijl de grootheden

fr, gr, ^h, «r, ^r 611 Yr de componeuten der vectoren in het r^^ element

zullen voorstellen. Kiezen wij nu uit een schaar van systemen die

uit, waar\'an de gegCAens zullen begrepen zijn tusschen de bepaalde

grenzen /; en /; -f- d/\, f\ en f, + df\ ƒ„ en/; + (//; en even-

zoo voor de andere componenten, dan zullen wij het aantal dier

systemen voorstellen door:

D dt\ . . . dfn dg^ .... dg„ dh^ . . . . dh,i da^ .... dctn d^^ .... d^n ^^/i • • • • c?y„

Of door D [(.//;)] [(./«,)] (1)

Hierin zullen de vierkante haakjes voorstellen, dat ook de andere

componenten, de ronde, dat de grootheden ook voor alle verschil-

lende ruimte-elementen moeten genomen worden. De grootheid

[(J/l)] [(c/«i)] zullen wij een element \i\\\ intgebreidheid van phase

noemen. Verder noemen wii : D de dichtheid 2'an uhase, P=z~- de
^ N

coëfficiënt van iradvschijnlljkheid van phase {X stelt voor het totale

aantal systemen, waaruit de schaar bestaat), en 7/, bepaald door

de vergelijking J^=('\ de inde.i' van iraai'sch/jnlijkheid van pltase.

Beschouwen ^vij nu dezelfde schaar een kleinen tijd dt later, dan

zal het aantal systemen, dat zich in de bepaalde phase bevindt, een

ander zijn. Wij kunnen de toename (of afname) van dat aantal

samengesteld denken uit 12 n deelen, al naarmate een systeem in

of uit de bedoelde phase is gekomen, door een \an de 12 n grenzen

[(./i)], [(/i + it\)\ [(«,)] of ^^ + ^^^i)] te overschrijden. Door het

6

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 100:2/3.
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aaiilal dat dr ,u'roji> /', ox t'iM-hrijdi ikmmiiI lid aantal D [(///i)] [('/«J]

toe niet

:

• D '-^^ dl dj: .... d/u d.i^ .... d,,
, .M, . . . . d/,„ [{da,}]. . . . (2)

Dooi- liet aantal, dal de ui'cns ƒ', -}- (/j\ oNcrselirijdl ik'ciiiI liet

aantal D [{d/,)] [(f/«i)] af niet

:

: ^ï+d/;KI ü'"'^'-- •'"'"«''"»• (3)

Dit ueeft simen een toename met

-X.^^'^\'^'^^'V^)][{'ic^,)] (4)
o/j ( dt

)

xSU 18

dt, f
dt ) d/l dt d/l dt

(5)

waai'xaii de tweede term ind is, daar ' alleen afhankelijk is van
dt

de rotatie der maiiiietische kraeliten, maar onafhankelijk van de

waarde van j\.

Gaan ^\ ij nu ook nog de toename voor de andere grenzen na,

d dtt^

waarbij wij wvvv in aanmerking nemen, dat grootheden als ~— —
•' '

^ *
d«i dt

nul ziju, dan vinden wij na sommatie en na deeling door [((//i)] [(c/a,)] :

• {^)

. (7)

öi>



dat ~ dt klein is ten opzichte van fl([ (als <[ een der coördinaten

( 83 )

^ejionien dal dit iretal de soin is van de hoeveelheden, die de afzon-

derlijke ,i>'i-eir/eii oxci'schrijdcii, dut wil \w\ aiidci-c woorden zegden,

dat er <;een systemen zijn. (He meer dan één grens tegelijkertijd

overscin-ijden, of altliaiis dat het aaiilal dezer systemen zoo klein is,

dat het ver\vaarh)<)sd mag worden. Voor het bewijs van Gibbs

mociiten wij (Ut iiid(M'(hiad aannemen, mits wij dt zoo klein kozen

d<j[

dt

voorstelt en d([ een xaw de afmetingen ^'an een element van nit-

gebreidheid van phase). Voor ons beAvijs moeten wij hieraan echter

nog wat toevoegen. Zijn r en s t^vee aangrenzende ruimte-elementen

dan zijn [ƒ-] en [_fs\, [«,] en [«.,] geen onafhankelijke grootheden,

daar de krachten slechts gradueel ^Tranderen, maar deze grootheden

zullen steeds ongeveer even groot zijn.

Om den iinioed hier\an op het boven ge-

geven beAvijs na te gaan beschouwen wij een

schaar systemen met slechts twee coördinaten

/' en //, terwijl ,c en y steeds even groot

moeten zijn. Alle systemen zullen (hm te vhiden

zijn op de lijn ÜA en zich langs die lijn be-

wegen, en alle systemen die het geteekende

o X ruimte-element verlaten, zullen op dat oogenblik

de grenzen dx en (/// tegelijkertijd overschrijden. Zijn de grootheden x en

// niet volkomen gelijk maar wel met groote benadering, dan zullen de

systemen zéér dicht bij de lijn (Al opgehoopt zijn en het grootste aantal,

dat de grens dx overschrijdt, zal ook de grens (/// overschrijden. Het is

duidelijk, dat deze omstandigheid samenhangt met het feit, dat binnen

het element dx dij de densiteit niet constant is. Kiezen wij de af-

metingen dx en dij dus un') klein, dat het element geheel komt te

liggen in een ruimte, waarbimien de densiteit constant is te achten,

dan zal men weer mogen aannemen, dat het aantal sj'stemen, dat

de twee grenzen beide overschrijdt, \erAvaarloosd mag worden verge-

leken bij het aantal, dat slechts een van de twee grenzen overschrijdt.

Kiezen wij dus in het gege\'en beAvijs [{df\)\ en [{dc(^)

geleken l)ij de gemiddelde waarde A'an
^x

dx en

klein ver

bx
dx

dus h.\. van de orde dx'^; en dt weer klein A-ergeleken bij de groot-

heden [(f(/'i)] en [(</«i)] dus b.v. A-an de orde dx^, dan blijkt dat

inderdaad het aantal systemen, dat meer dan een grens overschrijdt,

verwaarloosd mag worden, zoodat het bezwaar tegen het bewijs is

opgeheven.

6*
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Dl' qiia.si-kanoni.iche verdeeUng.

Willen \s'\] de systeinen van con scliaar zóó over de vei'scliillende

phusen \erdeelen, dat die vei-deeling in den tijd constant blijft, en

er dus een stationaire toestand in de schaar heersclit, dan is het

duidelijk, dat ^^ ij xooi- P een in den tijd constante functie der coör-

dinaten moeten kiezen. GiUBS kiest daai-voor e Avaarin e de

energie van een systeem voorstelt, terwijl M^ en O voor een gegeven

schaar constante grootheden zijn. Een schaar die volgens deze wet

verdeeld is, noemt hij kanonisch. Deze eenvoudige wet kan op

ether-systemen niet xixw toepassing zijn: namen wij haar aan, dan

•zouden de grootheden [/] en [«] van element tot element plotseling

met eindige bedragen verspringen kunneji, en buitendien zou dan

de verdeeling afhankelijk zijn ^'an de willekeurig gekozen grootte

van de ruimte-elementen. Wij moeten dus een verdeeling aannemen,

waarbij \'loeiende \'erandering \an de electrische en magnetische

verschuivingen gewaarborgd is.

Wij zullen daartoe een verdeeling nemen overeenkomende met

die, welke door Gibbs behandeld zijn in zijn hoofdstuk lY als ,/andere

verdeelingen, die dezelfde eigenschappen als de kanonische hebben".

Deze verdeelingen hebben tot eigenaardigheid, dat de index x-ciw

Nvaarschijidijkheid i] een lineaire fnnctie is van een of meer functies

F^, F^ enz. van de coördinaten, waarvan gegeven is, dal zij over alle

systemen van de schaar genomen, een voorgeschreven gemiddelde

waarde moet hebben. Men zou verschillende verdeelingen kumien

vormen, die alle voldoen aan de voorwaarde, dat de gemiddel-

den van 1\, F^ enz. de voorgeschreven waarden lu'bben. NeenU

men iin voor al die verschillende verdeelingen de gemiddelde waarde

van 1/, dan \ indi men daarvoor een inininiiini bij die verdeeling,

waarltij r^ een lineaire functie van F^, F.^ enz. is. De kanonische

verdeeling is niels anders dan zulk een verdeelijig, waarbij slechts

één functie F voorkomt, en deze de energie voorstelt. Misseiiien was

het wenschebjk u-ewcest <!< liiei' bedoelde \-er(leeliii<_;-eii iii liel alge-

meen kaïioniscli 1<' iioenien, \(»oral daar (K' \'erdeeling, \\aarbij tj een

lineaii-e functie \au f alleen is, niet toepassebjk is o|) systemen bestaande

ml uiolekulcu UM'! eindige afmeting. Daar (iujHS echtei* hel woord

tf

—

e

kanonisch uitsluitend gebi'iukl \t)or het ge\al )j = --
, zal ik het geval

1/ = i(? - (iF^ — />/'., - enz. eeii (|uasi-kaiionische verdeeling noemen.

In den ether kunnen wij <lns uceii kanonische, wel qnasi-kanonisciie

scharen van systemen beschouwen.
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Wij zullen stellen

:

lp— s tp^l ^e^-^,n O)

^'=
'O /. -

7f; ~J..
^'^

NVUïirin, al,s dr een ruiiiite-elenient voorstelt :

^=j j(^öI-.J +(^-^.) +(,;:-r:)! '^^
• • • (9)

diij \èx dzj \di/ d.

•"^ï^^'Tï j iU:-ch;j +U.^s;J +U-d:;j I

''^ *^»'

(Vda di3 dyX

-=J[^^Ö,^6.)'' (11^)

io = jj{f^^c/-\-Jr-)M.o- (12)

/• en rfj en (f, zijn eonstanten, terwijl d^ tm rf., oneindig klein geno-

men worden. De term ^ ^ is toegvn-oegd om er voor te zorgen,

dat wij met systemen te doen hebben, die alleen uit vrije ether bestaan.

Systemen, die electrischc massa's I)evatten, zijn wel niet absoluut uitge-

sloten, maar toch is hun aantal verdw ijnend klein vergeleken bij dat

tier systemen, waai'in die massa's ontbreken. Daar de vergelijking

da 'öj? d).

\- ^ \- -^~ = O altijd moet gelden, mogen systemen, waarbii niet

aan die betrekking voldaan is, niet voorkomen. Toch kunnen wij

ze toelateii, mits in zoo gering aantal, dal zij geen invloed op de

uitkomsten liel)l)en.

Ten slotte kunnen wij geen systemen beschouwen, die uit de onein-

dige ruimte bestaan, daar een eindige hoeveelheid energie zich daarin

zou verspreiden, en wij niet een stationaire verdeeling van de schaar

zouden kunnen hebben. Daarom is het noodig de electromagnetische

energie in absoluut spiegelende wanden in te sluiten. Maar dan is

het noodzakelijk aan ï^ een term toe te voegen, die aangeeft, dat de

wanden absoluut spiegelen, d. av. z. dat aan de grenzen de grootheden

. to

ƒ, q en h steeds nul moeten zijn. De terui, die dit aangeeft, is — —
waarbij 1 een lijntje in de richting der normaal voorstelt, waarvan

wij de lengte tot nul laten naderen; dm is een oppervlakte-element.

Zal deze verdeeling de rol kunnen vervullen, die de kanonische

voor materieele scharen vervult, dan zal in de eerste i)laats aange-

toond moeten kunnen \v orden, dat 7j een constante in den tijd is.

Daar dit xoor de andere termen onmiddellijk duidelijk is, behoeven
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wij licl 110» slechts voor den J(M'in —— aan lo toonen.

Daartoe lieltlieil \\V] Ie liewij/eil :

^ 4- ^' — {)

,/f
^

</f

waartoe wij gebruik zullen maken van «Ie hekende betrekkingen

du /dq dh— = 4 rr T '
{

~ —
dt \dz dy

(l:^)

(14)

(15)
<Jt 4:71 \pz dl/

on van de hieruit afgeleide l)etrekkingen :

dt'
~

\^dy- ' di^'^dz'

d'a / öVf è-(i ö'«

lieneveiis van do overeenkomst igo uitdrukkingen voor de andere

componenten. Wij hebl)en dan:

(16)

(17)

dip _ ('[('^9 (^h\d/ó(i d/>

^i J [\^^ dyjdt\dz
~~

dl/

Door partieele integratie \erkrijgcn wij:

dtp

-y = een aantal op|)ervlakte-integralen —

'It (18)

-i
'\dtfè-f öy d'h öV \ drif()\j d\/ d'\f dVi

j \
dt\dz''

"^
dy' d.,:dz d.vdj/)

"^
dt\dz' ^ dw' ö,fd// d>/dz

dhrdV> dVi dy ÖV A
I

'^''dt[dy'^'dw''~dxdz~d'ydzj\'^^

In de coëfticienl \aii in de i-uimte-intei>raal is

als \vij

dVt ÖV _ d rdg dh\_d\f
öxdz dady d.v\dy dzj öa-"

df dg dh
: + . -H— =: o
()/• dij f):

(19)

(20)

stellen en dus de svstenien, waarin electrische massa's voorkiunen.

verwaai-lo(r/,en. De cni'fïicüMit wordt dus volgens (Ifi)
1 öy
V'd^

\inden dus voor dr riiimtc-inteuraal

V\) \_dtdt' \i\:T'V\] [\dz dy)dt\

(V dy\dfd^ dy

dz ö?/

r/r=-

Wij

dt'

Daar verder aan de absdluut spiegelende wanden [ƒ] en dus ook
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voortdurend md moeten zijn, zijn de oppervlakte-integralen

alle nul, zoodat vergelijking (13) bewezen is.

De grootheden <f en •/, die ingevoerd zijn, om ervoor te zorgen,

dat de veranderingen van de electrische verschuiving en de magne-

tische inductie vloeiend plaats hebben, zijn gedefinieerd als de som
van de quadraten der rotalies van die twee vectoren, afgezien van

de coëfficiënt —
, die is ingevoerd om te maken, dat vergelijking

(13) geldig zou zijn. Het komt mij voor, dat dit de meest eenvoudige

definitie voor (p en */ is; daar het echter zou kunnen schijnen, dat

zoo nog niet gezorgd is, dat —-,—-, en —- geen te groote waarde
(jx dy az

krijgen, wil ik erop AN'ijzen, dat de volgende betrekkingen gelden:

dr . . (21)

:/r . . (22)
'^^U.T'V^j [\dw) '^[dyj '^[dzj

waarin de vierkame haakjes weer aangeven, dat ook de overeen-

komstige termen, waarin de andere componenten voorkomen, be-

doeld zijn.

Om dit aan te toonen werken wij de quadraten in ^'ergelijking

(9) uit en beschouwen afzonderlijk de termen

r { dg dh dh df df d</

)

dg dh d(j dh dcf dh
Voor 2 -^ :— schrijven wij ^ ^r- -|- .r^ ^— en integreerenden eer-

der dy dz dy dz dy

sten term partieel naar z, den tweeden naar ?/ ; de opper^•lakte-inte-

gralen vallen weer weg en waj verkrijgen :

d'h dhi ^ d'\f .
f)-//

.
0-7 öV'r \ d'h dhi ,

fJV .
d-'h 0^/ ÖV' )

J {
dydz dydz dxdz d.vdz d.rdy d.vdy]

r\ d fdg dh\ d fdh ,
d/'\ fdf dq\\

dr (25)

Vergelijking (25) is weder uit (24) afgeleid door de systemen met

electrische ladingen buiten beschouwing te laten en dus te stellen,

0/ d ^ dh
dat overal geldt : ^—l- -^ -[- s~ = O- Integreeren wij nu nos eens

dx dv dz
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pai'tUH'l ('II lillen (leii g('ïiit».'ii,i'c'rr<leii Icriii weder \\c'g\alleii, dan ki-ijii,en

wij :

'M dr

waardoor verj^elijkhig (21) bewezen is. X'ergelijking' (22) wordt geheel

op dezelfde wijze bew^ezen.

In den index van waa,rscliijnlijklieid i] komen drie constanten voor

ij', O en l\ if? is een constante die zoo gekozen moet worden, dat P
over alle pliasen geïntegreerd 1 oplevert. Er zijn dns nog twee con-

stanten O en k, die den toestand der systemen bepalen. Dit hangt

daarmee samen, dat de aard der straling binnen een gesloten opper-

^•]ak, zooals IjOrentz ^) heeft aangetoond, afhangt behalve van de tem-

pcratunr ook nog van de lading der electronen, die de straling uit-

zenden; uit het feit, dat binnen alle lichamen straling vandenzelfden

aard ontstaat, N'olgt, dat ook liij alle lichamen de electronen dezelfde

lading bezitten. Met die lading zal de constante k samenhangen ; zij

zal Jus \oor ruimten ingesloten door ^verkelijk in de natiuir voor-

komende lichamen een waarde vertoonen, die slechts misschien van

de temperatuur, maar niet \aii den aard der stof kan afhangen en

zou bij gegeven temperatuur slechts een andere waarde kunnen

verkrijgen, wanneer ^vij ^^•anden iingeerden, die electronen bezaten

\an andere lading.

Natuurkunde. — Prof. van dek Waals biedt eene mededeeling

ium over: ifTeniain' stelsels." IV. (Vervolg van Dl. X, p. 876).

JJ. StelleJi wij in vergelijking 1 van de \orige mededeeling 7'

constant dan vinden wij voor de betrekking tussclieii dp, (l.i\ en r/y,

bij constante temperatuur:

Voor een binair stelsel vereenvoudigt zicli deze betrekking tot:

r^^ dp =: {.r,—.v^) -— dx,
O.fc'j

Uit de eigenschappen van een binair stelsel mag het als bekend

1) LoRENTZ. Verslagen Kon. Akad. v. W. 19U1 D. IX BI. 418.
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ondersteld woi-deii, dat er dan sprake is van een lijn y>==ƒ(^J en

van een lijn jt=zf{A:^), waarhij iUi tak, die tot de vloeistofphasen

behoort, steeds hooger ligt, dan de tak, welke de dampphasen voor-

stelt. Beide lijnen gaan uit van uit het pnnt dat de danipspanning

van den eersten component aangeeft, en eindigen in het overeen-

komstige [)unt van den tweeden component, zoolang id. de temperatuur

ondersteld is te liggen beneden 7 e,- van dien component. Is7'>(7crJ2
dan zijn beide takken tot een enkele kromme \'loeiend vereenigd

geworden.

Bij een ternair stelsel komen in plaats van de lijnen ^>=y'(,i'Jen

P—fi'^\) tAvee oppervlakken ;>= ƒ (.r^yj en j) =/(,v^,y,), waarbij

wij in den regel den index 1 zullen kiezen voor een vloeistofphase

en den index 2 ^'oor een dampphase. Deze oppervlaklten strekken

zich uit boven den rechthoekigen driehoek OXY, en hebben boven

de hoekpunten van dezen driehoek i)unten gemeen. De gemeenschap-

pelijke ordinaten zijn dan de maxinnimspanningen der drie compo-

nenten, zoo lang nl. 7' < 7c,. \oor eiken dezer componenten. Er is

nog wel een geval waarin deze bladen nog andere punten gemeen

kunnen hebben, zooals ook bij een binair stelsel, als er een maximum-
druk voorkomt, met de twee takken het geval is. Maar voorloopig

zullen wij Aan het bestaan \i\n zulk een maximumdruk afzien. Is

T >» l\r van een der componenten dan strekken de twee bladen

xan het ^;-oppervlak zich niet meer over den geheelen rechthoekigen

driehoek uit, maar hebben zij zich A'loeiend met elkander tot één

opper\lak vereenigd.

In de bovenstaiinde vergelijking II zijn de eigenschappen van deze

twee bladen van het ^>-oi)per\'lak onder den vorm van een differen-

tiaah'ergelijking opgesloten en wij zullen er nu toe overgaan de

voornaamste dezer eigenschappen daaruit af te leiden. Het aantal

dezer eigenschappen is voor de twee druklijnen van een binair mengsel

reeds zeer groot. Bij een ternair stelsel zullen zij natuurlijk nog veel

talrijker zijn, en komen er zelfs eigenschappen voor, die geen analgon

hebben bij een binair stelsel. Maar vele der eigenschappen van de

druklijnen van een binair mengsel kunnen onmiddellijk worden uit-

gebreid tot overeenkomstige voor de druk\lakken van een ternair

mengsel. Dergelijke eigenschappen zouden wij, daar wij de eigen-

schappen van een binair stelsel als bekend vooropstellen, met stil-

zwijgen kunnen voorbijgaan. En in hoofdzaak zal ik mij dan ook

bepalen tot het behandelen vun die eigenschappen die wel aan een

ternair maar niet aan een binair stelsel eigen zijn. De studie van

het ternair stelsel heeft mij evenwel ertoe gebracht om enkele ver-

gelijkingen die \'Oor een binair stelsel in Cont. II gegeven zijn, weder
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uit een algeiiKHMicr o(»u|)iiiil aan nader onderzoek te onderwerpen.

En in enkele gevallen lieefi dal ]iadei- ondei'zoek mij in staat gesteld

sommige der gegeven \ergel ij kingen en der grootheden, welke er in

voorkomen, scherper en nader te préciseeren. In zoodanig geval zal

ik eigenschaitpen nader bespreken, waaromtrent ik anders mij had

kunnen \ergenoegen met \erwijzing naar elders.

üil een theoretisch oogpnnt is de betrekking lusschen p, ,i\ en
//j

bij gegeven temperatuur niet, gewichtiger dan de betrekking tusschen

V , .i\ en ?/i
of tusschen r.,, ,i\ en ?/j. Maar reeds bij een enkele stof

is het proefondervindelijk onderzoek naar den maximuni<hiik lang

voorop gegaan, en is eerst in de latere jaren gevolgd ge\\orden door

het onderzoek naar de densiteiten. Zoo is het ook te wachten, dat

bij een ternair stelsel het experiment zich in de eerste plaats zal

bezig houden met de liepaling Nan den druk, en dat eerst latei* het

onderzoek naar de densiteiten van phasen, die met andere coëxisteeren,

zal ^•olgen. Bij een binair stelsel heb ik voor het oppervlak dat bij

alle temperaturen de druk als functie van de samenstelling aangeeft

,/verzadigingsvlak" genoemd. Bij een ternair stelsel zou men het

oppervlak, waarvan wij de eigenschappen gaan onderzoeken „verza-

digingsvlak bij gegeven temperatuur" kunnen noemen. Waar het niet

tot misverstand zou kunnen leiden zal ik eenvoudigheidshalve van

,/ verzadigingsvlak" spreken.

Wij zullen bij de volgende beschouwingen den driehoek OXY in

het horizontale vlak denken, en dus de richting waarin de drukking

is uitgezet vertikaal. De maximumspanningen van de drie com])()-

nenten stellen wij voor door [j^, p^ en p^, waarbij steeds de xolgorde

dei' componenten zoo is gekozen dat

Pi <P-2 <Pr

Is 7'> Ter voor een der componenten dan bereikl hel \erzadi-

gingsvlak het overeenkomstige hoekpunt niet meer en \('i\all de

daarbij behoorende maximumdnik.

a. Lijnen van (jelijl'en druk.

V()(tr de lijnen van gelijken druk is clp = 0, en herleidt zich ver-

gelijking 11 lot :
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De projectie dezer lijiie]i is iiatiiurlijk dezelfde als de projectie der

coimodale lijn van het ^-vlak, dat voor dezen gelijken druk gecon-

strueerd is, en welke in onze eerste mededeeling pag. 558 besproken

is. Is p zoodanig gekozen, dat />, <ip<Cj>.2 is> ^^^^ snijden de twee

takken dezer projectie de beide rcclithoekszijdcn. Is y>, < y> <^ />., dan

snijden zij de liypollienuse en de zijde van den (k-rdc]! eonii)onent.

Is yy z= ƒ>._, dan xornien zij twee lijnen die elkander in het iioekpnnt

van den tweeden componenl snijck'ii. Wij zonden de vergelijking

dezer lijnen kunnen vinden als ,/'., en i/./m .i\ en y^ uitgedrukt konden

worden en ^— , ^r—r— en ^;— bekend waren, hn otschoon dit niel

volledig mogelijk is in alle gevallen, zijn er toch gevallen waarin

dit met zekeren graad van benadering geschieden kan. Wij zulle]i

dan ook ons de uil wijding moeten getroosten om deze grootheden te

l)ediscussieeren ; bij alle volgende N-raagstukken staan wij anders ^•oor

dezelfde onbeant\voor(le vragen.

De waarde \an t; hebben wij pag. 545, Deel X gegeven onder

den vorm :

C, r= MRT\{l— .i-— ;/) loji (1 —.1- -//) -)- .'' /()ƒ/ .r -f // lofi i/\ -f jn- —
j

pJr.

Wij laten de lineaire functie van .i en //, als zonder invhxHl op de

evenwichtsverschijnselen, wegvallen.

Zij bestaat dus uit een zui^^ere functie van ,r en ?/, en uit een

1\veede gedeelte dat ^'oldoet aan de bekende eigenscha|) dat :

Dat tweede gedeelte is bekend als de toestandsvergelijking bekend

is, en in fig. 1, pag. 546 heb ik dat tweede gedeelte gratisch \oor-

gesteld, zooals het volgt uit de enkele aanname van het principe der

continuiteit. Denken wij nu voor alle mengsels, dus voor alle waarden

van ,ü en ?/ deze grootheid \'oor alle \vaarden van p geconstrueerd,

in zooverre het principe der continuiteit uitbreidende, dat wij met

vloeiende verandering xcin ,c en i/ ook vloeiende A-erantlering \an de

toestandsvergelijking onderstellen. Stellen \\ij nu ook p gelijk dan

hebben wij een hulpgrootheid die met .r en // variabel is, en waarvan

de eigenscha])pen bekend moeten zijn, willen wij alle vragen die o})

het evenwicht, hetzij van een binair- of van een ternair stelsel, of

van elk meer samengesteld stelsel betrekking hebben, kumien beant-

woorden. Zooals reeds gezegd is. is deze grootheid bekend zoodra

de toestandsvergelijking bekend is. Hieruit blijkt hoe ongerijmd de

vaak voorkomende, meening is, dat voor de kennis dezer stelsels de

toestandsvergelijking niet noodig zou zijn. \'oor de kennis van het
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evenwicht eencr enkele stof zou zij wel noodig zijn, en voorsamen-

gestelde stelsels zou men ze kunnen ontberen! Ik heb deze liulp-

grootheid reeds vroeger (zie o. a. Cont. II, pag. 147) ingevoerd — en

in het vervolg zal ik deze Inilpgrootheid, na ze door }[RT gedeeld

ie hebben, voorstellen door ;<. Wij hebben dan :

C = MRT 1(1 — x—y) log (1 — a- — t/) + .c loy x + y log y -f n\.

Hieruit volgt:

<K\ (
' X /du—

1
= MRT loq -f ' '

\dxdyjj,/r f
1— '^— y \dxdyJ^,T

d'^\ \ l—x fd^n
* ^

=r MRT 1 ' ^

1-
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log — = fi.M — f^xs

Sluit men de toestandsvergelijking' uit, dan i<an men zicli \an deze

in verschillende gevallen zoo verseliillende verhouding geen reken-

schap geven, en moet men ze als een [)rimair gegeven beschouwen,

dat met geen andere eigenschap van oplosmiddel en opgeloste stof

in verband zou staan. Evenmin kan men zich van de waarde dezer

verhouding rekenschap geven als men meent voor de theorie van

mengsels te kuimen volstaan met de toepassing van de w^et van

BoYLE, die, als zijnde voor alle stoffen gelijk, niet voor verschillende

ge^•allen tot \'erschillende waarde voor deze verhouding kan Aoeren.

Een nadere beschouwing van de grootheden ;./, n'x, (i'i/, ii"x, l^'xy en ii',) is

dus volstrekt noodzakelijk. En daartoe zal ik thans overgaan.

Wij gaan uit van de vergelijking, die als definitie van de te be-

schouwen gi'ootheid kan geacht worden

:

o

Deze grootheid hangt dus in de eerste plaats af van jj, maar is

ook, omdat de toestandsvergelijking A-oor een mengsel afhangt \'an

de samenstelling, afhankelijk van ,v en y. Uit deze ^'ergelijking

leidt men af:

MEt(^^ = MRTix'x = [^(^^ dp
\dxJ^,Ty J \axJfjTv,

o

fdv\ fdp\ rdv\
Schril tt men \

-~
\ ^=~v~^r~l> d^m vindt men eAenzeer

:

^ \dxj,, \^xj, \bpj^

of MRTn':c =
èxj,

In Cont. ÏI, pag. 9 en pag. '19 ben ik van dezen laatsten vorm

uitgegaan, en ben ik, gebruik makende van den door mij gegeven

vorm der toestandsvergelijking, tot het besluit gekomen dat voor

lage temperaturen n'.r.^ kan verwaarloosd worden en fi'n apjiroxima-

dTcr „^
tief evenredig kan gesteld worden aan — , als men door 7^ ver-

d.v

staat de kritische temi)iratuur van het vloeistofmengsel, zoo als die

zijn zou, als men het mengsel als een enkele onsplitsbare stof zou
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1110*2:011 hesfliouweii. of hm'I aiifl(M-o wooi-deii, dio leinpomtiiiii- xoor

welke (Ie iheoretiselie isoilKM-iiic \aii dat hkmiü'scI, .steeds lioiiHtiiccii

«iedaeht, één Intnzontale raaklijii Ix'/.il, cii dus maxinnun- en luiiiiiDimi-

di'uk zijn sanieiigevaUeii.

Deze UTOOtheid Ter is N\el Lieeii w aanieiiiiiiusiii-oolheid, en dafirdin

zou men oppervlakkig- kuuncii meenen, dat de invoering \an deze

Ter geen nut heeft ; maai- ten eerste zijn er zeer veel gevallen,

waarin de kritische tenijteraliuen. welke de waarneming levert, niet

veel van deze grootheid ^•erscllillen, en ten t^veede zal reeds de

eenvoudige aanname, dat deze grootheid vloeiend met de samenstel-

linu' verandert, tot vele gevolgtrekkingen leiden, die door de ervaring;

bevestigd zijn geworden. Als voorl)eeld herinner ik aan den samen-

han'>' van het feit, dat als een mengsel een minimum kritische tem-

j)eratunr heeft, er een maximnmdrnk op de connodale lijn bestaat.

Al de nadere gevolgtrekkingen, die op dezen weg zijn afgeleid gewor-

den, en verdere besluiten voor de theorie der mengsels van gewicht,

zal ik echter nog in meer exacten vorm kunnen geven, door de nadere

beschomving van de beteekenis \an ft zelve. Yoorloopig echter alleen

voor het geval dat een der coëxisteerende phasen een verdunde gas-

phase is. In dat geval is [ix., on {ji!,,.^ te verwaarloozen. Zoolang wij

namelijk met zeer verdunde jihasen te doen hebben, kan in de formule

MRTii=
j

=z
I

vdp

MRT
de waarde van v voorgesteld woi-den door , en vinden wij voor

P

elk mengsel, hoe ook samengesteld,

MRTii = MRTlp + (f (T)

om in overeenstemming Ie blijxcji niet den \orin \an pag. 547, zal

ik <f{T) zoo bei)alen. dat wij s('hrij\(>n kunnen:

Dit beteekent in (ig. 1 dal nooi- alle mengs(ds. welke de waarde

van ,', 1/ en 1

—

.v—// ook zei, de gastakken elkander bedekken.

ïn al zulke gevallen worden de vergelijkingen (1) en (2) vereen-

\(iiidi'i;d tot

en
y, _ Vi

1—^3— Z/s
1— '^'l— 2/l



( 05
j

Zoodra de druk aanzienlijker xNoi-dt I)e;iiiil ft'^- en [ï,, waarde te

krijgen, en >>\vlk\ genomen hei)beji deze groolJicden altoos waarden.

De afwijking \an de wet van Boyle, die voor de verschillende meng-

sels in verschillende mate aamvezig is, is daarx-an de oorzaak. Maar

evenals men zonder groole fouten te begaan de afwijking van de wet

van BoYLK xoor \ertiujide dampen kan verwaarloozen, maar deze

verwaarioozijig xouv xloeisloiïen tot ongerijmdheid zou x'oeren, kan

men het verschil in de mate dezer afwijking, naar gelang van de

verschillende samenstelling, in den verthmden gasx'orm verwaarloozen,

terwijl het niet in acht nemen van dat vei-schil in den vloeistofvoi'iii

tot ongerijmdheden zou kumien voeren.

Denken wij nu bij de verschillende mengsels den druk zoover xoort-

gezet dat het dubbelpunt in lig. 1, pag. 546 is bereikt. In werkelijk-

heid kan dit natuurlijk niet geschieden zonder dat de homogeniteit

^'erbroken wordt, en de gasphase, welke samengedrukt wordt, gedeel-

telijk condenseert. Maar al kan, wat xvij ons voorstellen, niet gerea-

liseerd worden, dan kunnen xvij tocli de vrtiag stellen, wat er van

de door ons beschouwde grootheid worden zou, als wij, xolgens het

principe der continuïteit, de homogeniteit dachten te blijven bestaan.

Dan \inden wij in dat dubl)elpunt de waarde van n xoor de xloei-

stofphase, en kunnen wij de vergelijking schrijven

:

"' = '"^1^2'+^ '^»

De druk j^' ii^ deze vergelijking is die, welke wij vroeger coïnci-

dentiedruk hebben genoemd. Zooals i-eeds is opgemerkt kan deze

toestand niet verwezenlijkt worden; een dergelijke vloeistof naast een

dergelijken damp zou wel een evenwichtstoestand zijn, maar een labiele

of metastabiele. Wel kan men door den druk nog verder te \'erhoogen,

een homogene vloeistof verkrijgen die slechts uiterst weinig van de

genoemde verschilt, en xxelke wel als homogene phase verwezenlijkt

kan worden. Uit fig. (1) ziet men dat de [i voor deze meer samen-

gedrukte vloeistof iets grooter is, dan die in de laatste vergelijking is

nedergeschreven. Maar dat meerdere bedrag \an ft kan opnieuw \ev-

waarloosd worden. Immers, steeds hebben \v[\

MRT d(.i = vdp.

Maar ter berekening \'an dat meerdere bedrag van n moet \oor r

het vloeistofvolume gesteld worden. En tenzij mi de drukvermeer-

cdp
dering buitensporig hoog zou zijn is

YFrri-'
^^^ ^ ^^" vloeistofvolume

is, een grootheid zonder beteekenis.
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Hieruit volgt dat de grootheid, welke wij ^'x^ genoemd liel)l)cii hij

benadering kan gevonden worden, door differentiatie van bovenstaande

vergelijking (4) en dus kan gesteld worden:

l dp'

p a.Cj

1 dp'

Evenzoo (i
,/i
= -7- -^— •

P '^^1

Zoodat de afhankelijkheid van (ï^^ en ii',,^ van de coördinaten ,r, en

y teruggebracht is tot de afhankelijkheid van den coïncidentiedruk

van ,i\ en y^. Deze coïncidentiedrukken zonden de maximumspan-

ningen van de verschillende mengsels zijn als zij zich als enkelvoudige

stoffen zouden kunnen gedragen. En voor deze maximumdrukken

geldt ten minste als benadering de betrekking:

Nep log— =r/ -^-.
per -L

Bijgevolg vindt men:

ƒ dTcr dlogp
l^:c, = - -777 -T- +-

en f*'yi = - -^ -TT -^

T
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(5) on (6) slechts benaderingen zijn, en wel, strikt genomen, oin

meerdere redenen. Maar men moet onderscheiden tusschen de be-

teekenis dezer benaderingen. In de eerste plaats hebben wij aan-

genomen dat voor de gasphase jt'^r.^ en ft',,,^ gelijk O is, en dat dus

voor de verschillende mengsels bij gelijken druk de waarde van n
evengroot is. Zoolang zij alle kunnen geacht worden niet noemens-

waard af te wijken van de wetten van Hoyle en Gay-Lussac wordt

deze benadering door iedereen geoorloofd geacht. Ten tweeden

hebben wij aan (x in den \'loeistoftoestand, al is de druk ook iets

hooger dan iji het dubbel punt, toch de waarde, zooals die in het

dubbelpunt is, toegekend. Deze benadering beteekent niets anders,

dan dat wij het \'loeistofvolume verwaarloozen tegenover het damp-

volume ; en ook deze benadering is bij hoogen graad van verdunning

van geen beteekenis. Maar de eigenlijke grond waarom deze ver-

gelijkingen (4) en (5) slechts als benaderingen mogen gelden is gele-

gen in het gebruik maken van de betrekking voor den di-uk van

het dubbelpunt:

— log — — f\—l
Per V ^

als wij in deze betrekking f voor alle stoffen, en dus ook \'oor alle

mengsels, evengroot en van de temperatuur onafhankelijk aannemen.

Zoolang Avij dus stellen:

stellen wij een betrekking, die in al de gevallen, waarin de

dampphase als een A^olkomen gas mag beschouAA^d worden, onbe-

twistbaar is. Maar als w^ij verder gaan, en een bijzondere eigenschap

van de toestandsvergelijking aannemen, zooals die in de formule

voor de drukking p van het dubbelpunt is aangenomen, hangt het

al of niet betwistbare van (5) en (6) af van de onnauwkeurigheid

of van de juistheid van de gebezigde betrekking. Wanneer ik dan

ook (5) en (6) zal toepassen zal dit niet geschieden als het ons te

doen zou zijn om numeriek volkomen juiste getallen te vinden, maar

als wij in groote trekken ons een beeld willen maken, van den loop

van den coëxistentiedruk voor de verschillende mengsels.

Volgens deze beschouwingen hebben wij voor de bepaling van de

gedaante van het verzadigingsvlak noodig de kennis van den druk

der dubbelpunten.

Brengen wij ook dezen di-uk in de gi'afische voorstelling over,

dan voegen wij aan de beide bladen, vloeistofblad en dampblad, nog

een derde blad toe. Dit derde blad ligt geheel tusschen deze beide

7

Verslagen der Afdeeling Natuiirk. Dl. XI. A". 1902/3.
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Maden in, en lieelt daarmede ï;lecht,s pnnlen gemeen boven de hoek-

punten van (\q\\ ieelillu)ekigen drielioek. In geval er punten van

maximumdiuk mochten bestaan, boven welke punten het vloeistofblad

en hel dampblad elkander raken, zal ook dat derde blad beide bladen

raken. Snijden wij deze drie bladen door een vlak p r= C, dan

\ erkrijgen ^^•ij drie doorsnetlen, en de projecties dezer doorsneden vor-

men dan wat wij in (//) bladz. *.K) „lijnen van gelijken di-uk" hebben

genoemd, daaraan is echter toegevoegd een lijn van even grooten coïnci-

dentiedruk. Wij zullen nu, na deze uitwijding over de beteekenis

der in formule II, pag. 90 voorkomende grootheden, terugkeeren tot

de vraag of wij de gedaante dezer projecties kunnen bepalen. Wij

beperken ons, ten minste bij deze berekeningen, tot het geval van

geringen dampdruk.

Wij kunnen dan stellen (zie pag. 94)

:

^ï ^1 ^Xi

en

1—«,-y, l—x^—a;^

yi

Door optelling van deze twee vergelijkingen vinden wij

:

1 w,e''''''-\-y,e^'y'

1+^

of
1 14-^^(,'''-i_l)+ 2/,(/Vi-l)

^—^,—y. 1—^1— 2/i

En dus ook

en

Evenzoo

:

en

l+^,(/->-l)+y,(/^^-l)

l+.r, (.'^-'-l)+y,(.^ 1)

2/.— 2/1 (1— yi)(«'
yi_n_l)-.v,{e'

•^1
1)

.V: i+.^(^''"'-i)Kv,('''^'^--i)

Substitueert men in vergelijking II deze waarden van .v. .i\ en

H
y„— ?/,, en ontleent men de waarden van .^

—
-, t—^— en .—. iaan
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hladz. 92 dan viiult nicii, lui door .]A/?7' <redeeld te hebben, de vol-

p:ende differentiaalver^elijkinfj;, waarin \\ij ter bekorting den noemer
van de breuken dio de waarde van ^i'.i—.i'i en y.^—y, aangeven
door X zullen \oorst ellen :

l 1 ,7

1

)

,

(l-yJ(,^Vi-l)-.,^(,---^X-l)
|

1-.,^
I+

]v iïz::;r3- + ^^'^'/.
j

^^-

Schrijft men ii\;da;^ + ^^''^-^y^ ^y^ = <u',. en ft",.,,/^ (/.r^ + f*",yi^^//i
=

'^ft'.yi'

dan kan men deze ^'ergelijking• brengen oijtler den \'orm:

O = dlog\l+.v, (.'''•••^-1) + //:
(^

'"'•'''

-1)1 - '>\dii',,, -//,<u',^

of C = log{l+.v, (e'-'-'^-l) + //,
(^'""''^^-1)1 + fi.,,, -..,tt',. -y,^^'

Men had deze integraal van de projectie der lijnen van gelijken

(b'uk gemakkelijker kunnen bekomen door gebruik te maken van

de vergelijking (3) van pag. 92. Stelt men in die vergelijking, \\aarin

de index 2 weder de verdunde dampphase aanduidt, ft'.,, en n',f^ ge-

P
lijk O en fij = log -tt^, -h 1 ^ dan A-erkrijgen wij

:

lo,J (1—
.^•l
— //i)+ fA.ri,yi —'i\ fM —j/l (.1,/^ = log {l—.v^— y^)S-lo(j -J^ -f 1

,

waaruit volgt:

P 1—
'^'i
— Vi% IT^T^ = ^^^'^V ^ + f^'i'/i

—
•'•u"'.r, — ?/ift'//i

—1
jylrCl 1— «f 2— j/ 2

In verimnd mei de hiervóór gegeven \vaar(k':

—,.,-„. _ ^
j^^^^x, -i)j^y^ {e"'"'-\) ^vordt dit

log ]^.= %^|l +-''i(^
•"'•'' -1) |-//i('^'"'" -l)l+f*.r.'A --^M^V, -,v,.uV. -1. (7)

Een dergelijke vergelijknig voor een binair «telsel heb ik reeds

vroeger gegeven. Zij komt ook voor, ofschoon eenigszins herleid,

7*
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Coiit. II, |>;iii,. 147. ^'(»(»l• licl ü'cNal \;iii oou hiiuiii" slclscl iicli ik

aajijitM tuil 1(1, (lal /nik een \cruclijkiiiLi' in sonmiio-o <^evali(.'ii kan xoc-

i'oii lot (^"('11 rt'clitc lijn. maar dal /ij in andere ^•evallen lot een ^'e-

Imiucii lijn Niit'rl. die ItiJ /ckcre waarde \an ,/', een niaxininniw aarde

voor j) o|»l('\('rl. Tnsselieiixornieii /idleji Jialnurlijk exeii/eei' kniinen

voorkomen. Daar de ,uan^- van de l'nnelie [i ten minste u|)i)roxi-

nialief hepaald is d(Mir de t'nneliën 1\,. en y>,,,. /on de afhankelijkheid

\an i\v/A' fnncliën \an ,( en' // hekend moeten /ijn om een volledige

disenssie Aan veri^elijkinji,- (7) te knnnen volvoeren.

^ ülgens de door .
mij gegeven toestandsvergelijking, als wij voor

8 a 1 «
7 er stellen -- ,- en />«• g<^lijk stellen aan -^-j-^ zou dit mogelijk zijn.

Maar daar de xormen — en -- op vrij ingewikkelde wijze van
h b'^

,v en // afhangen /on dit lot wijdloopige discussie leiden, waarbij het

mij nog niet mogelijk is op beknopte wijze eenvoudige uitkomsten

scherp te formuleei-en . In den vorm:

(i=-f
T-* er

1 -{-logp.

/on de discussie \an den term Tc- en zijn eerste en tweede diffe-

rentiaahpiotienten naar .r en // reeds tot groote bei-ekeningen leiden,

terwijl de disenssie \'an /o(/ p,-,- en de differentiaalquotienten daarvan

de moeilijkheden zeer vergrooten. En al is het, /oo als hierv(_K')r is

opgemerkt, in het algemeen waai- dat de invloed van A'// /v-,- niet

groot is, zoo /ijn ei- toch ook ue\allen n.1. als en klein

/ijn, waai'bij dc/e iinloed overweegt. Daarom /al ik IcnminsU^ oji

deze plaats de nanwkeni-ige discussie achterwege laten, en slechts

enkele bijzondere geN allen nagaan.

Zoo knnnen wij als eerste geval stellen dat de di-ie componenten

zoo gekozeji zijn, dal elk der drie pai-en, A\aarnit hel Icrnair stelsel

is samengesteld elk \dor /ich voor /> een rechte lijn /al vertoonen.

Dat is het ge\al als de kritische t('ni|)eralnren \an de componenlen
de/er |)aren of geheel (tf bijna g(dieel regelmatig toe of aliicmen,

en (\r krilischc drnkkcii of nid veel verschillen of /idke waarde be-

zitten, dal de iiildi'ukking:

_ f'^
^'"' 4_

'^^'''''

Td.r, Per ^'^
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voor elk der drie paren als eonstanl mag beschouwd worden. ') Dan
is liet te wachten dat ook \'Oor het ternair stelsel overal zoowel

ii'xi als (.i'jj^ constant of hijjui constant zullen zijn, zoodat (/ftVi en t/ft'
,yj

tegenover ftV, en fx'y^ mogen verwaarloosd worden. Dan wordt de

diirerenfiaalvergelijking van de lijnen van gelijken druk, door de ver-

waarloozing van Jii\^ en r/ft'yj

:

O =: d log [1 +.., ie'"'^ - 1) + ^1 i^''"' - Ij-

En de vergelijking der projectie dezer lijnen:

En voor de waarde van p vinden wij dan uit (7)

;. = MRT .,.,_, {1+ .V, {e
'"'^^ - 1) + ^, (.

'"'"^ - l)j.

Door de onderstelling dat diix^ en </ft',/i gelijk O zijn, steDen wij n\.

ft'^.j = constant en fi'^, gelijk een andere constante. Maar dan ook

waarl)ij fi„ de waarde van fi.,^,^ is \oor den eersten component.

Wij leiden hieruit at" dat hel \ loeistofblad van het verzadigingsvlak

een plat vlak is en dus:

P=Pii^—''^'i-!li)+P,-''i+Pz?h (8)

is. Wij I)rengen p onder dezen vorm door gehruik (e maken van de

betrekkingen voor elk der componenten:

p^ = MRTeyo+y'x,-^

De in dit geval constante waarde van <?"'">
is dus gelijk aan —

Pi

en de waarde van e'"^-'^ gelijk aan —

.

Pi

De vloeistoflijnen vooi- gelijken <h'uk zijn dus alle aan elkander

evenwijdig. Voor p = j)^ wordt de projectie van zulk een lijn:

1
Pz—Pi

P^—Pl

^) hl Cont. Il, pag. 153—15" lioh ik voor oen binaif mengsel (kze voorwaarde

besproken, en aangetoond dat zij samcnvall met de voorwaarde, dat bij de men-

ging in vloeistofvorm geen warmte ontstaat of opgeslorpt wordt.



102 )

Zij snijdt dus do )'-;is lor li(K)<2,io y
P,—P^

. In deze omstandig-
P^—P^

hedoii hcltlxMi wij dan het inlorcssantc geval, dal de toevoeging van

een slot' mei gegeven niaxiniunispanning aan een binair mengsel met

een danipdi-uk die aan die maxininmspaiming gelijk is, niets aan dien

druk xerandcrl, hoe grool of klein ook de lioe\eellieid is, welke toe-

gevoegd \\(»rdl.

De andere lijn van gelijken druk. (Ui^- de doorsnede van het damp-

hlad, welke op gelijke hoogte p ligt, en welke de i^hasen bevat welke

niel die der eerste lijn coëxisteeren, kan uil:

r=Pi (1— '•i— ^/i) + P,'^'i + P,!U

afgeleid worden door .i\ en y^ in j'^ en y.^ uit te drukken, en dil kan

als fV,2 en fi',,.^ gelijk O is, en ft'.»! en ft'^^ als constant mogen beschouwd

worden gemakkelijk geschieden. Wij schrijven dan:

1— .i',—
?/i

1—.v,— !/,

en
2/i y. —f-

y\

\-x. \— x.

Deze vergelijkingen zouden ook gelden als ft'.,i en fi',/i nog van

iTj en //i
afhangen, maar zouden dan geen dienst kunnen doen om

A\ en //, in x.^ en v/.^ uit te drukken. Door de nitvoering der aange-

geven substituties, \indt men:

1 1

—

x„— ?y„ ,i'„ ?/„

P Px

—
I

1

—

P-x P

Daar het ons echter niet alleen te doen is om de uitkomsten te

verki'ijgcii, maai' wij ook de \"i"oegei' gegexen \ergelijkingen willen

toeliehleji, keeren wij om de lijn van gelijken druk voor de damp-

phasen te be|)alen terug lot vergelijking II.

Blijven wij den index 2 xoor de dampphasiüi behouden en den

index 1 \'ooi' de N'loeislofphasen, maar passen wij II Io(M)J) de damj)-

phasen, dan heeft zij de gedaante :

Nu wij \-oor de daiiip|iliascii (i,,. en M y-i
xerw aarloozen mogen,

mag dit ook geschieden xoor de tweede afgeleiden \"an
f<

; en kunnen

wij dus stellen :
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dcii tweeden lak \aii de lijn \iUi gelijk»'ii <lrnk. Zoo \iiideii wij

voor p = p.^

\-.v„
Vz 1\—Pi

y-2

een lijn die voor y.^ = O, ./-.^ :=: i levert en voov de snijding inet de

as van den derden coniponent :

2/5

Pz P^—Pi

P^ V^—Px

Deze waarde is natnnrlijk de waarde van y.^ voor den drnk p^ van

de danippliase van het binair stelsel, dat nit den eersten en den derden

component zon bestaan.

Ook deze dami)lijnen van gelijken druk hebben weder evenwijdige

projecties. De lijn

- - - =- .^. f- ~ -V y-^ {-' - -
P Pl \P2 Pj V/>3 Pi

verschuift zich e\'enwijdig aan zichzelve, als de waarde van p wordt

\eranderd. Het danipblad l)estaat dus uit evenwijdige lijnen en is

dus een cvlinderoppervlak. De doorsnede met het POX-v\nk is

een hyperbool, evenzeer <lat met het POY-y\ak.

Snijden wij ook het blad der coïncidentie-drukken op dezelfde

hoogte, dan \-erkrijgen \vij een derde lijn, die tnsschen de beide

vorige in ligt, en die wij reeds in onze eerste mededeeling als |>ro-

jectie van de lijn dei- dnbbelpimten hebben leeren kennen. De ver-

gelijking dezer lijn wordt gCNonden nit de \(M-gelijking(Mi \an ])ag. itH

ld. nit

1 dp'

p' d^

1 dp'

= (^

en = ^!h
p dij

in dil gexal is [i' , =z /<i(/ " en (x' „ =: A'^ '

; door inlciiralie vinden

wij \(Mtr de \ergelijkiiig dezer kromme:

P'j P
lo(i p =: (; 4- IV, loq -- -\- y lop —

-

'

Pi ' ' Pi

voor .r en 1/ r=. O, valt dil dei'de bhnl met de beide andere Idadeii

samen, en is p — p^, waarnit de waarde \aii i' bepaald wordt, wij

kunnen <leze vei'gelijking ook sclu'ijven :
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of log p' z={{—x—y) lo(i p, -\- X log p, + g log p, .

Ook deze vci-gel ijking stelt een i-cclite lijn vooi', die zieli, als jj' ver-

andert, evenwijdig- versehuift.

Voor de drie krommen, die wij in dit geval bij een bijiaii" stelsci

verkrijgen, vinden wij dus drie zeer eenvoudige lijnen, nl. een rechte,

een hyperbool en tusschen beide in een exponentieele.

Als geval dat van het behandelde het meest verschilt, zullen wij

nu kiezen, dat waarbij elk der paren, waaruit het ternair stelsel

bestaat, een maximumdruk vertoont. Dan liggen de kritische tempe-

raturen van de componenten dicht bijeen, en voor elk der paren is

er dan een samenstelling, waarvoor de functie n' gelijk aan O is.

Dan laat zich verwachten dat \'oor het ternair stelsel een waarde voor

j\ en voor y^ bestaat, waarvoor fi'^, en n'^^ gelijk aan O is. Hing-

de functie (i' alleen van Ta- af, dan zouden wij dit eenvoudig in

eigenschappen van Tc- kunnen uitdrukken, door te zeggen : voor elk

der paren bestaat een minimum kritische temperatuur, wij kunnen

nu voor het stelsel evenzeer een minimumwaarde van 7't.;. verwachteji.

Daar n nog den term /o// prr be\ at zal niet hetzelfde systeem van

waarden van .i\ en y^ dat Ter tot nnnimum maakt ook fi'^^ en ft',/,

gelijk O maken, trouwens geheel in overeenstemming met de in

Cont. 11 voor een binair slclscl gegeven beschouwingen.

In de nabijheid van de waarden van a\ en y^ die jt'j, en ft'
,,,
gelijk

O maken, zullen dus in dit geval de eerste ditferentiaalquotienlen

\an fi als klein kunnen beschouwd worden, maar zullen daarentegen

de tweede differentiaalquotienleji den gang beheerschen.

Om ook voor dit geval de projectie der lijnen van gelijken diuk

te bepalen zullen wij gebruik maken van vergelijking (7):

log ——%|l-[-.?r,(^ '"''
—l)-f ?/,(<;

•"•'^' —l)|4-^l.l,
V,

—•',ƒ*'..•, — .'/iM'v,
— 1-

Pm

Noemen wij de waarde van .i\ èn //j, waarvoor zoowel ft'.,., en

ft',;, gelijk O zijn, ./?,„ en ym, en de daarbij behoorende druk />,„, dan

geldt

:

^^9 17^,= f^m —1 ^»^ <-liis ook :

MKl

log — =:/or/;l+,rj(^'"-^' — l)-f 7/,0'"'/' — l)|-|-|[i,.
,/,
— .^ft'.r, —Jhl^'ih ~l^"^ '
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Uit don \ovm \aii jt,,, /id moii roods, dut de druk van dat systeem

als coïncidontuMlruk zal te Wosclioinvon zijn, en daar dit systeem

verwezenlijkt kan worden, als een gewone maximumspanning is op

Ie vatten. Beschouwen wij nu (i\^ en ft'y, als klein, zoodat /""'—l

gelijk n'jr, en (?"^' — 1 = .u',,, kan gestold worden, on

dan vinden wij voor stelsels, die niet veel in samenstelling van

.v'm en y,n A-erschillen

:

iog— = i-ix,,n — l^m
Pm

Schrijft men uu:

dan wordt de vorige vergelijking:

Pm

Vraagt men alleen naar de mathematische gevolgen dezer laatste \er-

gelijking, zonder zich er om te bekommeren of de onderstellingen

omtrent de waarden die men aan ii"xm, ft"a-»,ym en fi"y„ toekent in de

uaruur zullen \\()rden aangetroffen, dan kan men alleen zeggen dat,

als n'xm en ii'yn, gelijk O zijn, de lijnen van gelijken druk in de onmid-

dellijke nabijheid van dat bijzondere punt, lijnen van den tweeden

graad zullen zijn. Opdat p,n een mogelijke maximumdruk zij moet

het eerste lid negatief zijn voor alle mogelijke waarde van ,i\—.r,„

en ?/i
—?/,„, en dat eischt (i"x„ en ft",/,„ negatief en {(i"x,n,,„y<i(i"xm^"ifm-

Dan zijn de lijnen van gelijken drid^ ellipsen, die het bijzondere punt

lot middclitunt hebben. En bij een binair stelsel is dan ook voor

mengels van stoffen die geen chemische werking op elkander uit-

oefenen, waarl)ij de molekulen der componenten kunnen beschouwd

worden als in het mengsel slechts onder elkander gemengd, zonder

(laaritij ingrijpende veranderingen Ie hebben oiulergaan, — steeds de

grootheid ;t"., negatief gebleken, lüj zulke binaire mengsels is wel een

minimum kritische temj)eratuui- ontmoet, en daar de hoofdterm van (i de

grootheid — /( -;^f
~~ H '^' f?'^^ "^^^ ^^'^ minimumwaarde van T^r

een negatieve waarde [i"x ge|)aard, maar nimmer met zekerheid een

maximumtempei-atuur. Moclilcii
n".,-,,. on fi",/„ i)ositief kunnen zijn en

fi'xm (^'\/m'y{!-i"jm'f„y' dau vorkrogou wij wodoi- voor de lijnen van gelijken

druk ollipsou, maar dan zon p^pm niooton zijn, on zou er dus een

minimumdruk voor het ternair stelsel aanwezig zijn, dat dan ook tot
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minimumdriikken voor de paren xaii dat stelsel zoii voeren. Mocht
werkelijk maximnni kritische tenipeiatnur voor een binair stelsel kuji-

nen voorkomen, en Aonnde men dan een gemengd stelsel, waarljij

bijv. een der paren minimnmwaarde van 7\r <?ïi oen ander paar

inaximnnnvaarde van 7^.. bezat, dan zon er ongelijkheid in de tcekens

van }i",c,u en fA",y„ knnnen voorkomen — dan zou liel puiil waarvoor

!^'xm en ft',/^ gelijk O is, een stationaii- pnnt zijn \'oor zoo\'eel het den

druk betreft, en zouden de lijnen van

gelijken druk, elkander in dat punt

snijden.

In nevenstaande figuur 12 is voor

het geval van maximumdruk voor de

drie samenstellende paren en van maxi-

mumdruk voor een punt van het stelsel

schematisch de loop der lijnen van

gelijken druk A^oorgesteld. De op^•ol-

ging ^^an de waarden van den druk
is dan:

waarbij

kunnen

h

Pi < P-2 < Pi-2 < P^ < Pi, < P,, < Pm ,

alleen de volgorde van j}^., en p^ en Aan p^^ en p,^ zou

omgekeerd worden. De figuur zal wel geen nadere toelich-

ting vereischen.

Als tusschengeval A-oor den loo}) der

lijnen van gelijken druk denken wij

een stelsel, waarbij voor twee der paren

de druk geregeld toe of afneemt, maar

Avaarbij een der paren maximumdruk
bezit. Zoo is in fig. 13 de volgorde

der drukkingen aldus ondersteld j)^ <1

J>-i <Cy'ij <1 />3- Eï" is dan een lijn van

gelijken druk, n.1. ^'ool' y> = yy^,,, welke

de o.c-as raakt.

^t

Fis. \'X

Over den loop der lijnen \'an gelijken druk voor de dampphasen,

in dit geval en in het algemeene geAal zullen Avij eenige aanwij-

zingen laten A'olgen in het A'^olgende hoofdstuk. Keeren Avij daartoe

terug tot vergelijking II \'an pag. (90) dezer mededeeling.
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l>. Vcriihtnlsiini (/rr lijinn run (Ji'lijl'cn 'IfuL' met rrruiKh'rnKj

ili'i' </nt/i/,iii(/.

Wij hohhoii roods (t|i,u(Mn('rkl dut do projootie der ooimodaU^ lijn

van ooii voor l)(>|)nal<lo waarde van // ,<iO(*oiis(riioord S opiicrv lak,

saiiicinall iin'l do projcclio dor lijnen, waarNoor de drnk ;i,elijk aan

II is. ziMulal alle wellen, welke u-oldon noot de oomiodale lijn, ook

üoldiij; zijii voor do lijnon van. gelijken druk.

Stolloii wij in de vergelijking:

1 d'S ö'$

iiv waarde van (li\ on J//, zoodanig, dat

iLv^ <li/^ dl

(hu

•^2—
'"^'i y^—yi L

is, terwijl wij door Ij voorstellen de lengte dor lijn, welke liet pnnt

l\, waarvan de eoördinaten a\ en y^ zijn, verbindt met liet jMint

1\, hetwelk de eoëxisteerende jiliase aangocft, en waarvan de coin-

dinaten zijn .c^ en //,. Laat verder dl de lengte zijn van het lijntje,

waarvan do projeolios zijn (li\ en f///,, dan ligt hot |)unt .r, -f (l>\^y, + djl^

tn>sohon de twee pnnlon I\ en l\, in, en is dus gelogen in wat wij

knnneii noenien het heterogene gebied. Bovenstaando vergelijking

k.in dan geschreven worden in den vorni

:

'•-
,//
"

I
ö.v^\ dl )

'^ "
Ö.r,dv/,V (II'K (II J ^!/r\ dl) \

'

lid iwcede lid dezer vergelijking is voor dv pmiten dor oonnodale

lijn positief, daal' hel C-opporvlak \(»or pliasen die gerealiseerd kun-

nen woi'den, golie<'l boxen hot raakvlak ligt. Mocht nu het punt

dp

J\ een vlooistofphase zijn, dan is ?'.^, positief on zal dus ook —

po>itier zijn. lüj \erhooging Aan dndv vei'plaatst zicli de vloeistof-

tak /oodaiiig, <lat zij zich naar wat vroeger heterogeen gebied

was heenbewoogt. Deze regel komt dus voor een ternair stelsel

in (\o plaats van wat bij oen binair stelsel door den regel van

KoNowAi.ow , als die beliooilijk aangevuld is, geloerd wordt.

I;iul liri puni /', daai'ontogon oj» hot danipblad, voor welke

jninton r,, nogalief is, dan is
'

negatief. Dit beteekent dat de damp-
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lak (lei- lijiieji van gelijken dnik /.icli l)ij verlaging van den druk

verpl.'Uitst nuar lie( heterogene gebied, en omgekeerd bij verhooginq

van den druk zich \'erplaatst in wixi bij onveranderden druk tot het

homogene gebied behoorde. Beide takken bewegen zich bij veran-

dering van den druk zoodanig, dat de eene tak voor den ander wijkt,

en dat zij elkander naloopen. Zoolang er nog geen sprake is van

kritische verschijnselen, is er nog geen punt, waarvoor i\^^ = O is,

en zijn er voor den gegeven i-egel nog geen uitzonderingen. Voor

het geval er geen maximumdruk bestaat, bestaan de twee takken

der projectie A^an de lijnen van gelijken druk uit twee krommen,
die beide in dezelfde zijde van den rechthoekigen driehoek beginnen,

en weder in eenzelfde zijde eindigen.

Voor elk punt van den eenen tak is er op den tweeden tak een

geconjugeerd punt aanwezig. De lijnen welke zulk een paar gecon-

jugeerde punten (coëxisteerende phasen) verbindt, zullen wij koorden

noemen. Deze koorden beginnen met de richting xdn een der zijden

van den rechthoekigen driehoek en eindigen met de richting der

andere zijde. Mochten dit paar zijden de beide rechthoekszijden zijn,

dan draait de koorde dus over een hoek van 90°. Tusschen de

uiterste standen in is echter slechts bij uitzondering de richting der

koorde naar den oorsprong gericht. Wij komen hierop later terug.

Is er een maximumdruk dan vormen in de nabijheid van de phase,

waarvoor de druk maximum is, de takken der lijnen van gelijken

dnik gesloten krommen. Nemen wij den vloeistoftak, dan krimpt

deze bij verhooging van druk samen, en volgens den hierbo\'en

afgeleiden regel beweegt zij zich naar den tak der dampphasen toe.

Deze moet dus evenzeer een kring vormen om het punt van maximum-
druk, en wel een kleineren kring. Bij de limiet is de kring der

vloeistofphasen een ellips — ook de kring der dampphasen is een

gesloten kromme, maar van andere afmetingen en andere i'ichting

en verhouding der assen, die bij de limiet ecliter met de vloeistof-

ellips zal moeten samenvallen. Tn elk geval dus kunnen wij uit de

ligging der vdoeistoftakken met toenemenden druk, onmiddellijk

besluiten tot den relatieven stand der damptlrukken.

(Wordt vervolgd).

Plantenkunde. De Heer Mot,t. l)iedt, namens Mej. T. Tamaies

voor de Werken der Akademie eene \erhandeling aan, getiteld:

t/Die Periodicitat morphologischer Erscheinnngen bel den PJlanzen."

Deze wordt in handen gesteld van de Heeren Hugo de Vries en Moll
om daarover verslag uit te brengen.
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Physiologie. De Socrotaris biedt, iianicns den Heer P. H. Eykman,

\oov (Ie Wci-kcii ceiie verhaiideliiiji,' aan, getiteld : „ /)(fs /wH<u/rafi.sch<^

Sj/st('in iichst ('iii/</('ii iiKttliciinttiscJien Bemerkuncicn f'nr die KrmuoIo(/ie.''

Deze wordt in handen gesteld \an de Heeren Winki.kk en Kostek

()]n daari)\er wrslag uit te l)rengen.

\'o(»r de Boekerij worden aangeboden door den Heer Stokvis: 1".

,/Zni- ('asui-stik der aiitotoxisehen enterogenen Cyanosen [Methaemo-

globinaeniia [?] et enteriti.s parasitaria." 2". „üeber Albnniinnrie mit

Rüeksic'ht auf die Lebensversichening."

Na resumtie \an hel behandelde sluit de A'oorzitter de Vergadering.

(12 Juni 190-2).
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liet Pi-oces-vtM'ltaal der \(»ri.uv \(M;ua( lering' wordl gele/eii en

goedgekeurd.

De Ileoi-eii Kamkhlimüi < )nnk>;, IIoocjkwkki'F en \w Dokp liebhcMi

herielil gezonden, dal /.ij \ci-liindcrd zijn de xcrgadei'iiiL;- l>ij Ie wonen.

Ingekomen /ijn :

1". Borielit \an den Minister van Binnenkmlsclie Zaken dd. (> Juni

1902. dat dv benoemingen van (Umi Heer Dr. W. Einthoven te Leiden

tot gewoon lid. en \an de Heeren Dr. A. W. Nieuwknhuis tijdelijk in

Nederland en Dr. W. van Hhmmelen te Batavia tot Correspomlejiten

door H. M. de Koningin zijn bekraelitigd.

2". Sclii-ijven van den Heer W. Eintfioven dd. S .luni 1002 waarin

Z.Ed. dank l)etuig<l voor zijne henosming lot gewoon Lid.

3". Sriirijven van den Heer A. W. Xieuwenhuis dd. lO.luni 11)02

waarin Z.Ed. dank betuigd voor zijne benoeming tot Corre.si)on(lent.

De Heeren Einthoven en Nieuwenhuis worden door de Heeren

HoFi'MANN en WiNKT.ER binnengeleid en door den Voorzitter ver-

\velkoind.

4". Selirijveii \an den Heer P. Droste, waai-in namens Adiinin-

strateuren \an het 1'. W. Kortlialstbnds bericht wordt dat deƒ ()00.

—

tot bevordering der kruidkunde dil jaar weder tot beschikking van

de Af'deeling wordt gesteld.

De \'ooi-zillei- \erzoekt den botanischen Leden der Afdeeling in ge-

meenschappelijk overleg in de September-vergadering advies uil te

brengen over de l)este wijze, waarop deze som ter bevoi-deriug van

de kruidkunde kan aanjACwend worden.

Plantenkunde. De lleei- Moei. brengt ook namens den Ib'er

llrco ni; \ lui.s hel volgende verslag uit over eene vei-liande-

iing \an .Mej. Tine Tammes, getiteld: ,f Oie /\i-/(>il/<-i/i// mor-

_

lili<ilii(i'is<-ltrr /'Ji-sc//('/iniiii/i'i/ het den /^/hti/Zt'n..'^

( )uder de faeloreii, (he de heen eii weer si'liommeleude \ariabilileil

iii hel plauii'urijk veroorzaken, speell de voeding een zeer belang-

i-ijke rol. .\b'er en uh'it blijkt, dal deze oorzaak \an oNcrwcgeiid

gew iehl is. en dal \<'1<' <l<'r (tverige laeloren ten unusie grooleudeels

juist daardo tr een in\ loei! op de veranderlijkheid hebben, oiudal zij

rechtstreeks op de voeiling inwerken.
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lil elke ;ir/>(»ii(l('rlijk(' |tl;iiil, in icdoro looi is do voeding aan Avisse-

liiiiicii oiidcrliexiu'. [)(> ojilplooiiiii; der hinderen heeft een toenenieiide

]»rodnctie \an oi-uanisciie stof ten gevolge, en doet dus den \()e(hel-

slrooni h)eiienieii, terwijl aan het einde, niet den onderdoni (lierzelfde

organen, deze bron langzamer en langzamer l)egint te vloeien. Men
ziet dan ook jonge planten hij hareii groei allengs aansterken, en

evenzoo ziet men op hijiia iedere loot, de intensiteit der leven8^er-

schijnselcn aanvankelijk toe- en later Aveer afnemen.

Het is algemeen hekend, dat Harting in de vorige ee^l^^' de eerste

geweest, is, die op dit verscliijjisel in Avetensehappelijken zin opmerk-

zaam maakte, en die het in verhand met de toenmaals l)ekende levens-

omstandigheden hestndeerde.

In de laatste jaren is echter de studie der veranderlijkheid meer

oyt den voorgrond getreden, en nam dus de beteekenis der door

Hakting beschreven periodiciteit niet onbelangrijk toe. Het werd meer

en meer duidelijk, dat de variabiliteit, zoo zij niet nitsluitend statis-

tisch en morphologisch onderzocht zon worden, in de eerste plaats

in x'erband met de voedingsverschijnselen moest ^vorden bestudeerd.

Deze beginselen vormen den grondslag voor het onderzoek \an

Mej. Tammes. Het sluit zooveel mogelijk aan dat van Harting aan,

maar houdt uit den aard der zaak rekenschap met den tegenwoordigen

toestand der ^^'etenschap, met de nieuwere methoden en nieuwere

eischen.

Het geheele vxerk l)estaat in hoofdzaak uit drie gedeelten. Onder

deze kan de normale periodiciteit in de eerste plaats genoemd ^vorden.

Aan eene loot verraadt zich deze in verschillende kenmerken, zooals

de lengte der internodiën en de grootte der bladeren. Beide zijn aan-

vankelijk betrekkelijk klein, nemen dan regelmatig toe, tot zij een

maximum bereiken, waarna zij weer afnemen. Het blijkt, dat dit

verschijnsel zeer algemeen is, dat echter de maxima \an tleze beide

perioden niet noodzakelijkerwijze, zelfs jiiet in den regel, samenvallen.

En hetzelfde geldt \'an andere onderzochte kenmerken. Ge\'inde

bladeren le\erilen een zeer geschikt materiaal. De afstanden tussclien

de afzonderlijke bladschijven of bladparen vormen eene periode, eveirzoo

de leni''t(> der biaadies zehen. \ oor deze u'élden wiMlerom dezelfde ''3

i'egels als bij de stengels. 1^

De tweede groep \'an onderzoekingen is van experimenteelen aard

en heeft ten doel na te gaan, hoe door een ingrijpen in de \oedings-

verschijnselen, de normale [)eriodiciteit kan xxorden veranderd. Daartoe

werden in de vroegste jeugd der organen enkele bladeren van den

stengel, of enkele bladschij\en van een gevind blad weggenomen.

Doet men dit niet met eenige, maar met riHe organen, zoo wordt de
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p:roci van do as in lioojrc mate heloniinord, maar Inch niet /><'»(> of

Jiet uelnkl. de poriodicitiMl dcv intoriiodii'ii (>ii dei- iiilci'loliolcii daaraan

ternü' te vinden. Doei nicn licl cclilci' plaatselijk, zoo zijn ook de

gevoli>"en locaal, en brenu'en /.ij storinucn teweeii', die iianwkenriji'

Nvorden na,uc\uaan en l)esehre\-en. l'it tal \aii jn'oe\-en blijkt, dal

daarbij niet hel xerband «ievonden woi'dt, dat men \ci-w aelilen /.on,

als men \an de lieerseliende moi-|)liolo,i!,'isclie beselionw inu'en en \an

de leer der bladvoelen of |Hiylloi)odiën \an Dki.pino nil<>aal. Wanl

de invloed \an elk blad beperkt zieli niet tot het internodinm aan

welks top liet .ueplaatst is, maar strekt zich niet zelden verder, ja

zelfs ook opwaarts nit.

De derde groep der verschijnselen, die door de schrijfster bestndeerd

zijn, wordt gevormd door de anomaliën of locale variatiën, dat zijn

dns de afwijkingen, die O]) een zelfde plant niet in alle gelijknamige

organen voorkomen, in den regel zijn deze '/a'h\ zeldzaam, dat een

stadie hnnnor verspreiding o\ei- het plantenlichaam niet wel mogelijk

is. Mej. Tammks heeft echter een aantal gevallen l)ijeengebracht,

waarin zij talrijker zijn, en waai- dns de regelmaat Imnner vers|)reiding

kon wiu-den aan het licht gebracht. Het bleek daarbij, dat hier eene

periodiciteit heerscht, gcdieel oxereenkomstig met de normale. Klemdraai

l)ij Li/chnis en JJid/i/Juts, viertallige klaverbladeren, drietallige kransen

van Li/chuis en de bekervormige bladeren van S(U'lfra<i(t ri-(isslfoH(i,

^F(((JlLoU(l en TiUd vormden het materiaal. Hel belang dezer stadiën

ligt eenerzijds in de zeldzaandieid der gelegenheid ze nit te voei-en,

daar een zoo (unvangrijk materiaal slechts onder zeer bijzondere

omstandigheden te Ncikrijgen is. Andererzijds ligt de l)eteekenis in de

toepassing van nanwkenrige methoden en in de gegeven nitxoerige

beschrijvingeji, die vo(n'al dit gedeelte lol een blijvenden legger van

belangrijke feilen maken.

De behandeling is door de \cle tabellen, die intlera-\ rd de \(trm

zijn, waarin de melingen en tellingen worden weergegeven, een zeer

nit\(»erige. Aan het shit \an elke aldeeling \indl men echter de nit-

komslen o|) korte en o\-ei-zichlelijke wijze bijeengevoegd.

()|) grond van deze ov(>rw('gingen hebben wij d(^ eei' aan de \ er-

gadering voor te stellen, d(> verhandeling \an Mej. Tammks in de

Wi'rLi'ii i/cr AlcddciiiK' op te nemen.

Amsterdam en (^Irouiivjoi, Juni 1002.

De conclnsie van hel \'erslag goedgekcnrd.

HUGO 1)K VlUMS

.1. W. Mobb.
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Scheikunde. — T)c lleci- P>akhlis Roozeboo.m hicdl namens T)r. W.

Rf.indkrs te Breda de volgende niededeeling aan, over: „Het

galvanisch element en de phasenleer\

Nernst ^) en later Banoroft ^) hebben getracht het galvanisch element,

bestaande uil eene combinatie van twee metalen, elk omgeven door

een eleclrolyt, (He met elkaar in leidende \ei-i)inding staaji, in Ncrband

Ie bi-engen met de phasenleer. Beiden hebben daarbij echter niet

genoeg in acht genomen destelling: ,/Wanneer pliase .4 in evenwicht

is met B en met C, dan is ook ]> met C in evenwicht". Zij

i)eschonwen nl. de vloeibare electrolyt, die met de metalen in aan-

raking is, als één homogene phase, terwijl het in werkelijkheid zijn

Iwee phasen, niet met elkaar in evenwicht, en waarAan men juist

het zich homogeen mengen óp verschillende wijze zoo goed mogelijk

trach.t te voorkomen.

Het volgende is een nieuwe poging om het galvanisch element uit

het oogpunt der phasenleer te beschouwen.

Gedacht Avordt daarbij aan de elementen, die bestaan uit een com-

binatie van 'i melaalelectroden, elk omgeA-en door een electrolyt, die

de kationen van deze metalen bevat en die direct of door middel

van een derde electrolyt met elkaar in A^erbinding staan.

Tusschen de beide electroden en de omringende electrolyt kan

evenwicht zijn en wanneer dat evenwicht bereikt is, dan heerscht

aan hun grejisvlak een zeker })otentiaal verschil, dat de maat is

voor den arbeid, noodig om een aequivalent-hoeveelheid metaal \au

de eene phase in tle andere over te voeren.

Het is dus onjuist, om zooals Bancroit doet, het potentiaalverschil

te l)eschouwen als een onafhankelijk Aeranderlijke grootheid zooals

p en t, als nog een evenwichtsvoor\\aarde : ,/In addition to the ordinary

conditions of equilibi-ium tliere is also the electromotive force."

De variabelen zouden dan zijn de // kom|ionenlen, tem|)ei'atuur,

druk en het potentiaalverschil en daaruit zou volgen, dat vooi- een

invariant systeem noodig zijn // -|* •' j'haseji.

Dit is niet het geval, want .t is volkomen bepaald, wamieer bij

gegeven temperatuur en druk in een systeem van n komponenten

n phasen aanwezig zijn (b. v. door de fornude van Nernst wanneer

Il = 2 of 3.)

Tusschen de beide electrolyten in hel element is echter geen even-

wicht. Zij zullen trachten zich homogeen te mengen, waardoor echter

Ij Theor. Ghem. Ie Auü. p. 560, 3e Aufl. p. 66U.

2) J. of phys. Gh. II 427 (1898).
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tlo sanioiistclliiiii- \cr;iii(l»'i<l w ordl i'ii dus licl cvciiw iclit iiicl (\v

clcH'trodo vei'hrokcii.

\;iii ('cii wcikclijk ('veiiw ichl in hot gelieele elemenl k.iii dus g-een

spi-ako 7.ijn. zoohuiLi- niet lieide electroden met dezelfde eleetrolvt in

evenwieht kuinien zijn en de /•;. A^. = O wordt. Schijnhaai' evenwicht

is «.'chler te hereiken door de diirnsie van heide electrolyten zeer

•iering te maken.

Opgevat als een (•oml)inatie van twee systemen metaal-eleetrolyt,

dient dus aan de hespreking van het evenwieht in het element die

\an het evenwieht in de afzonderlijke systemen vooraf te gaan.

/[('t eveniricJit fus.'^chen de nictdalehctrode en de onin'ru/ende dectrohjt

til di' potentlaalsjiroiKi die aan het grensvlak van heiden optreedt.

A. De electrode bestaat slechts idt een enkel metaal en de omrin-

l/ende electrolyt herat ook slechts kationen van dat metaal.

Wanneer de electrolyt is een gesmolten zout van dat metaal, dan

heeft men een systeem \an '2 k()m})onenten in '1 phasen. dat hij

gegeven temperatuur en druk volkomen hepaald is. Is de electrolyt

een oplossing van dat metaalzout dan zijn er 3 komponenten en

moet dus nog de concentratie gege\ en worden. De })otentiaalsj)rong

RT J'

is he|)aald door de formule van Keunst: -t ^ / , waarin /'=
'

it p

de electrolytische oplossingsdruk, y> r=: de osmotisclie (h-uk \an de

metaalionen en Ji = de waarihgiieid van het metaal.

I). De electroli/t bestaat uit tinee verschdlen.de nietaalzonten M^Z
en M\/ en in de electrode kunnen de beide metalen van deze zouten

i(aiiii'i'zi(i zipi.

Wainiccr men aanneemt, dat de electrolyt één homogene |)hase

Vormt, dan kan in de ev(;nwichten van electi'ode en electrolyt vol-

gende oiKk'rscheiding gemaakt worden.

I. Tasschen de beide metiden ticshiat bij de i/ci/eren feui/icrafirur

f/eenerlei nüsselioevkiiu/ ; zij vormen- dus tjeen rerbiiid/ik/ en ook ijeen

vloeibare of vaste oplossing.

Uitgaande van de (decirolyt. die alleen hel zont .)/,Z l>e\at (gc-

RUKtlten of in oplossing) is er een reeks \an electrolyten mei toe-

nemend gehalte aan }f.,/, <lie alleen met .!/, in exenw iciil kinmen

zijn en een andere reeks, die, heginnend niet .1/,,Z en daarna stijgend

3/ i^-gehalle, alleen niei .!/, in evenwicht zijn.

Waai- deze twee reekxMi elkaar onluioelen heeft men dus een

eloctrolvl, die zoowel mei .1/, als met JA, in evenwiciit is. Is or
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geen oplosmiddel, liobbcu wij dus te doen met een gesmolten zont-

mengsel, dan is er maai- één electi'olvt, die aaii dit evemvicjit voldoet.

Er zijn dan n\. 3 pliasen: electrolvt, J/^ en .)A^ en 3 koinponenten

J/l, M., en de zuni-rest Z. Het evenwicht is dns hij gegeven t en /;

volkomen bepaald.

Is er echter nog een oplosmiddel, dus een vierde koniponent, dan
zijn er al naar de hoeveelheid xan het oplosmiddel nog een reeks

electrolvten, die aan de evenwichtsvoorwaarden voldoen.

Om tle verandering in den p()tentiaalsj)rong na te gaan denke men
zich in de elecirolyl, die alleen M^Z bevat, een deel der ioneii J/^

vervangen door ionen J/„, maar zóó, dat de totaalconcentratie der

ionen M^ -\- M^ konstant blijft. Dan zal de ))otentiaalsprong van

J/j tegen de electrolvt stijgen, want in de xeruelijkinu' rr^ =: -^ l ^
''i Pi

wordt />! kleiner en jr^ dus grooter.

Hetzelfde geldt van rr,, den i)Otentiaals[)rong \an metaal J/., legen

een electrolvt, die alleen kationen M, bevat, wanneer een deel van

deze ionen vervangen wordt door ionen JI\.

In fig. 1 zijn AD en J3B de lijnen, die de

Aeraiidering van rr als functie van de ver-

honding der ionen J/^ en J/, bij konstante

totaalconcentratie der kationen grafisch voor-

stellen. Een pnnt van AD geeft dns de con-

centratie van de J/^- en J/^-ionen in een

electrolyt, die met JJ\ in evenwicht is en den

potentiaalsprong aan het grensvlak van deze

electrolvt en de electrode. BB hetzelfde voor 31^.

Beide lijnen zijn logarithmische krommen.
.1 D nadert dns asvmj)totisch de ordinaat J/.,/>,

tot ze in D door de lijn BD gesneden Mordt.

In D is de electrolvt met beide metalen M\ en J/, in evenwicht.

Links daarvan Avordt M^ door J/„, rechts daarvan JA, door M\ nit-

gescheiden. De evenwichtsvoorwaarde in IJ is rr, = rr.

Fig-. 1,

t'j/.-ionen.

dus

of

1 Pi 1 Pil— loq = lor/

«1 " Pi "2 ' P,

Bi

Pi

yj/Pn
^ p2

en voor gelijkwaardige metalen, dus n^ = n.-. Pi : Pn^^ p^ • p.,>

In woorden: de verhouding der kationenconcentratie is bij dit even-

wicht gelijk aan de verhouding der oplossingsdrukken der beide

metalen.
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Door lu'l .uroole xci-scliil iii (tplossiii^isdnik moet iii (\o meeste

gevallen y>, zeei klein /ijn en is derhalve de mogelijklieid, dat het

2« metaal naast de gemengde electroljt bestaat, tot minimale concen-

traties van het 1*-' metaalzont beperkt, terwijl het l*-" metaal bij onge-

veer alle verhondingen van beide zonten met de electrolyt in even-

wicht zijn kan. liet punt I) ligt dus sterk aan (U'i\ kant \aii liet

minst edele metaal, \all bijna samen met />.

p]en voorbeeld van dit evenwicht is door 1)annki<',l ^) onderzocht nl.

2 Hl -|- 2 Ag^ '2 AgI -|- H„. De oplossing (üe zoowel met Ag als

•met H, onder 1 Alm. (h-uk in evenwicht is, is verzadigd met AgI

((• = 0,567X10-8) en 0,043 normaal aan Hl.

II. De belde inctaleii rormen ecu hoinoijene rioelhare of luide oplossuuj.

Dit is het gexal bij de vloeibare amalgamen en andere gesmolten

metalen, bij Zn—Ag '), Sb—Sn ^) en andere legeeringen.

Uitgaande van het eene znivere metaal en een ojjlossing, die alleen

liet eerste nietaalzout be^'at, zal door toevoeging \i\\\ een weinig A-an

het tweede metaalzont ook iets van het tweede metaal worden afge-

scheiden en in het eerste opgelost tot de metaalpliase weer in even-

wicht is met de electrolyt.

Vereischte voor dit evenwicht is, dat :i:^ = rr, of voor verdunde

oplossingen

:

m\ P, RT
^

P,
log — = loq —

•

of ook

waarin /*, en P^ zijn de partieele oplossingsdrnkken der beide metalen

in de homogene metaalpliase. ]\ en P.^ zijn liier ni(M konstant, maar

varieeren met de samenstellijig van de electrode.

Deze formule is door Nkhnst ^) afgeleid en door Ogg '") aan het

voorbeeld Hg -J- AgNO, :;± IlgNOj -\- Ag getoetst.

De electrode bevat ook nu de beide melaleii zooals liet ge\al kan

zijn bij niel-li(nnogeiie mcMiging {!) in lig. 1). Hel vei'scliil is echter,

dat de metalen daar 2 |>liasen vormden en hier maar eene. Er is

dus een jthase minder en hel e\(*ii\\ichl heeft vvw \aiialie meer. Is

de eieclrojyl een gesuHtheu /.ouluiengsel ol' ecu oplossing waarin de

1) Z. f. Phys. Cli. 33, 'il.").

~) Heycock en Nkvilli;. .1. Clioin. Soc. 1897, ilT).

•') Heycock en Nevillk. J. (Jlicm. Soc. 330, 387 ; van Bijleht, Z. f. p]iy.s. Cli.

8, 357 en Reindehs Z. I'. aiioig. Cii. 25, 113.

') Z. fiir pliy-s. Ch. 22, .5:^9.

^) Z. füi- phys. Uil. 27, iJ85.
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lolaalconcentratie der beide kciüoiioii koiislaiit is, dan is hij konstante

temperatuur en druk liet systeem ii(),l>' monovariaut en kan de ver-

houding- ^/P, : V^^ l\ of \/p^ : \/p.^ nog gevarieerd woi-den. Is echter

"l "2

eenmaal de verhouding |//)i : l-'^/>,, d. i. de samenstelling van de elee-

"> '-

trolyt gege\'eii, daji is ook [^ /\ \/ l\. d. i. de sanieiislelling \a)i de

metaalphase bepaald en daarmee rr.

Er zijji (his l)ij iedere temperaluur een reeks van 1 wee zulke eoëxis-

teerende plia^en mogelijk. De potent iaalsprong tusschen deze beide

phasen verandert kontinu met hunne samenstelling. Om het algemeene

beloop van deze rr-lijn te vinden, moet eerst worden nagegaan hoe

P^ en P^ ^'an de samenstelling der electrode afhangen.

Wanneer in de metaalphase x atomen M^ tegen 1

—

x atomen M
voorkomen en x klein is, dan zal men naar analogie met de dampspan-

ningsvermindering in vloeibare mengsels, de verlaging \'an den oplos-

singsdruk evenredig aan het aantal opgeloste moleculen van het tAveede

metaal kunnen stellen. Als nu de oplossingsdruk van het zuivere

metaal M^ P/ genoemd wordt, dan is dus P^ =i Pj (1

—

x).

Verder is voor kleine concentraties P^ evenredig met de concen-

traties van het 2^ metaal, zooals door de onderzoekingen van Meyer ^),

RiCHARDs en Lewis "') en Ogg ') reeds bewezen is. Dus P^ =z Kx.

De factor /v is onbekend. Voor x^l wordt ze echter= P/^ . Bij

kleine waarden van x behoeft ze niet daaraan gelijk te zijn, want
het is te verwachten dat ze sterk afhankelijk \an den aard \an het,

1^ metaal zal zijn.

De evenwichtsvoorwaarde wordt dan

:

of

en voor n,^=n„
Pi 1— .^•

Tn woorden: De verhouding van de ionen in de electrolyt staat

tol de \'ej'houding van de atomen in het metaal als A': Pi.

Wanneer de verhouding A" : I^i zeer groot is, dan is />., : p^ groot,

ook bij kleine waarden van ,/, d.i. de eiecti'olyt zal ook bij kleine

1) Z. f. phys. Ch. 7, 477.

'').,] „28, 1.

3) 1. C.
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coiirc'iili'alic \aii lid iiiiiidci' edele inelaal in de ekrlrudeii hijiia

alleen kalioiien \aii dal inelaal hexalleii.

Men kan diis hij de I tere ken inu' \an den itoteidiaalspron^- de kon-

JIT hx
l

-^

is (km eon loüaridiniisclu' ('nnctie \an ,r en /al voor Jvlcine waarden

..
,

. 'fsr RTl
\an ./ sterk stij<i,en mei de vci'ajideri]i,ü,' \aji

eenlralie van de/c ionen (/>.,i als konslant hesclionweii.

(I.r n., .!

Slelt men de/e fnnetie ,i>-i-afisfli voor, dan /ai de ki-omnie, l)eui]i-

HCiid bij den |)()tenIiaals|)i'on,L!,- \'an hel meer edele metaal, niel een

geringe afw ijkinu' \i\\\ de .-r-as sterk naar hoNcii hxtpen. Wordt ;i'

grooter, dan nadei-t A' de waarde Pi om hij ,/ = J gelijk aan 7^ Ie

worden. De ki'cnnme huigi dns om en hereikt xei'der jnet gei'inge

stijging de waarde \'an den |>otentiaais|)rong M ., tegen ecji o|)lossing

van znixcr }f.,Z.

Intiissclieii is i-eeds hij kleine,/' ^--
, de ioiieiiN'erliondiim' in (k^

coëxisteerende electi'olyt, \an O o|» hijiia 1 gestegen. De ki'onnne,

die rr als fimctie van de/e hrenk xooi-stelt, loopt dns met geringe

stijuing naar de as \'an hel nnndei* edele metaal om de/c» daai-na

hijna asym|»totiscli te naderen.

Tot tle/elt'de conchisie komt men hij de disenssie van de vergelij-

liTl\ {!-..)
kmg tJt ^— l ,

a. Wamieer de heide metalen in alle \'erlioudingen homogeen

Fig. ± mengen, /nllen de krommen dns tot alge-

meene gedaante liehhen lig. 2. (De geirt)kken

lijn stelt (Ie nielaalj)]ia.se, de sti[)[)ellijn de elee-

Irolyl \'oor.)

Plinten \an de/e kivnniiien, die o|> (^én iiori-

/oiilale lijn liüü'eii, zijn coi'xisleereiide pliasen.

1 )e or(liiialen \aii de/e |>iinlen de aan linii

grensvlak heei-sclieiide |»(ileiiliaalsprong.

l'A'ii niaximiim ol" ininiiniiin /al. orscliooii

niet nilgesloteii, /eldeii xoorkomeii, len/ij de

heide koni|ioiieilleil eeii /eer gerillLi' Ncrscllil

in oplos.-.in2'sdriik Ncrlooneii.

J). Zijn heide nielaleii iii<'l in elke NcrlioiidiiiL;' lioiiioLiceii ineiighaar,

vertoont dns de mengingsreeks een onderhrekiiig, dan /ijn de heide melaal-

j)liaseii, die met elkaar in ('venwiclit /ijn, de eiiidpimten de/er onder-

hrekijig - ook in evenwicht met een/elfde ekuMrolyl. De potentiaalspr(»ng

tegen de/e eleciroht moei xoor heide melaalpha'-eii de/elfde /ijn, want

,/ <.r
/'v
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ware dit niet zor». dan zou e-'n -iiooiii iviinnen ontstaan en liet even-

wicht ver.stoonl worden.

Al naar dien de potentiaalsj)!-*»!!"; bij dit nonvariant evenwicht
grootoi- is dan bij de zuivere metalen en hunne zoutoplossiiigeii ot

Fis. 4.

of

Pi~rP,
of

l'.

Pi-rP
daar tussclien in liict, krijgt men lig. 3 of lig. 4. C en D zijn de

beide metaalphasen die met elkaar in evenv.icht zijn. E '\> de cr>ëxis-

teerende electrolvt.

Het gexal ^an lig. 3 wordt identiek met dat \an lig. 1 (pag. 3)

als C en D met de beide .-r-assen links en rechts samenvallen, d.i.

als de mengl)aarlieid der beide metalen =z O is.

Een voorbeeld van 't geval van tig. 4 is het door mij ^) ondeiTiochte

evenwicht tu?schen gesmolten lood, zink en de gesmolten chloriden

van deze twee metalen. Bij 515' is r=r897„ Pb, II7, Zn: 0=97" \ Zn,

3V„Pb: i:=99,9«; ZnCl,, O.l'',^ Pb Cl, en als .-r.i = O gesteld

wordt, dan is rrr^-z? = 0,277 Volt en .t^j= 0,283 Volt.

Een tweede voorbeeld \ormen de Cd-amiilgamen, welke door

Jaeger *) en Bijl ') onderzocht zijn. Verder zijn te noemen de reeds

vermelde onderzoekingen o^'er de verdunde amalLramen \an Meter
en RicHARDS en Lewis, die van Lindeck^j en die van Herschkowitsch*).

Laatstgenoemde vond het gevtil lig. 4 bij Cd—Sn, C<i—Pb, Zn—Sn,

Zn— P^i. Cu—Ag.

In al deze gevallen is de concentratie van het meest edele metaal

in de eiectrolyt zeer gering; de kromme AEB valt voor een groot

deel bijna samen met M^B.
III. De beide metalen vormen een vevbimUwj.

Is do verbinding in zuiveren toestand aanwezig, dan zijn er ^leclll^

1) Z. f. anorg. Cli. 25 VHJ.

-) Wied. Ann. 65 lÜÜ.

^) Academisch proefschrift, A"ii>terdam 1901.

*) Wied. Ann. 35 311.

»] Z. f. phys. Ch. 27 123.
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2 jtliascii cii iiiiii.siciis .'} koiiipoiu'iiloi. Ook /oiidt'r (t|»losini(l(l('l is

het sv^U'i'iii l»ij koiislaiiic tciiiix'ialmir cii druk woix nioiioNai'iaiil. Va-

l>csla<\ii (liis evenals in 'I j^exal 1, als een der znivere metalen de

eleetrode voiml, een reeks (»|)l()ssingen met wisselende verhouding

der zouten .1/,/^ en ^f„Z, <lie niel deze v(M'hinding in evenwicht

kunnen /.iju. De grens \an deze reeks wdnh liereiki als de oplos-

sinii-en ook nog niet een '2'- metanlphase (eeji (\('\- ziiiNcre kouipoueu-

ten, een vloeihare oi' vaste o|)lossiiig ot' oen 2'' \-erl>iudiug) in even-

wicht zijn.

Om de loi'nude \an Xkunst Ier hei-ekening \an den |)oteutiaals|)ron.u-

te gebruiken moet men aannemen, dat de electrod(> ionen \'oruu \ an

dezelfde samenstelling als de verbinding, dus b. v. Au Al.^, Zn„ Ag,

enz. en de concentratie xaii deze ionen in de formnle snbstitueeren.

I )e oplossingsdrnk is dan voor deze verbinding!,' als voor ieder zuiver

metaal een bepaalde konstante

(lus
RT r,

,

Wanneer nu de loi'uude der verbinding is ^f^" MJ^ , dau zullen

naast ionen .1//' MJ' dooi- dissociatie ook ionen J/j en il/^ voorkomen

en bestaat er tiisschen deze een evenwicht uitgedrukt door de

vergelijking:

Wanneer de totaalconcenlratie der ionen konstant blijft, <lan kan

UKMi voor />., snbstitueeren /•

—

p, en wordt de vergelijking

De maximumwaarde \an />, .^ wordt bereikt als het 1
' dilferen-

tiaahpiotienl naar p^ := O is dus als

a y>,«-i {k-p,)l' - l>p,a {k-p,)l'-^ r= o

of a (A;—Pj) =: h p^

dus als /), : p.^ = a : h.

/>, 5 bereikt dus een maximum en dus .t een minimum als de

Yerlionding der ionen .!/, en M.. iii de electrolvt gelijk i^ aan die der-

metalen in de v i'i'binding.

tl. Kan de v(>rbiudi)ig in evcnw iclit zijn

met ovw elecirolvl waarin de katioiienver-

lioiidiiig dezelfde is als die <\i'\- metalen in

de verbinding en zijn naast de verbinding

allecu de beide metalen iii zuiveren toestand

bestaanbaar, dan zal de .T-kromme hel beloop

hebben als in lig. .">.

/Y Punten op de lijn .U« ge\en de samen-

Kitc :».

A

B

--V

stellingen van electrolytoplossingen in oven-
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wiclil lucl y.iii\'or ilf, oii de (l;i;irl>ij hclioorciidc polciitiaalsproiificüi.

Met (Ie ('Ici'trolvl (1 is /.oowcl .)/, als de; vcM-hindinu' in cnciiw iciil.

Zoolang' l)(M(l(> iii(Maal|)iias(')i aanwc/.i^- /ijii hlijn de polciiliaalsproiiu,-

koiislaiil. Is J/j geheel verdwenen, -/oodat de elecirodc nil de znivcre

verhindinii' bestaat (samenstel lin,a; ^= />) dan kan de eicel rol vt vai'ieei-en

\'an (i lot A' Icrwijl de poIcnliaalspronL'- ecrsl daall lol //en daarna

^vee^ slijo( loi A'. Jn A' is weer een nonvariant (neiiwiclil tussclien

de verin ndin,n', y.nixer J/.^ en eleclrolyt /v en blijfl, zoolang deze '.^

phaséii ei' zijn, d(^ |)oteiitiaalsi)r()ng konstaiit. ?]ersl als de verbinding

verdwenen is, daalt ze lol />, lerwijl d(! eleeli-olvl veranderl van K
tot zniver Af.^Z.

Uit een eleelrolyl van een sani(;nsl(;lling Inssclien (ï eji A' wordt

zooweel door 3/, als door .)/, de verbinding M^^f.^ neergeslagen.

Door de geringe slijging d(M' lijn A(l, zal hel eerste wel zelden

voorkomen, omdat dan de lijn (illK kans loopt niet weer door Ad
gesneden (e woorden en dit g(;val oxcrgaal in dat van /^ fzie beneden).

H kan hooger en lager liggen dan ,1.

Fig. (i. Zijn naast de \ crbiiiding nog iwee vaste

oplossingen mogelijk [M^ waarin een weinig

il/.^ en M^ waariji wat M^ is o|)gel()st) dan

krijgt de .T-ki-omme het beloop \an fig. H,

die daarin xci'sehill \a]i lig. 5, dat naast de

eleeli'olvten A lot Ü niet znix'er ,)/, aanwezig

is, maar een eleelrode \aii w issclejidc samen-

slellijig, voorgesteld do(n- de lijn J^' en naast

elcclrclyten B tot /v nietaalphasen \an II t(jt F.

De lijn IIF kan zoowel stijgen als dalen.

Een voorbe^'ld \'an dit ge\al is waai-schijnlijk het systeem Hg,Ag,N03"-

dat N'oor verdnnde oplossingen van Ag in Hg doorOgg (l.e.) is (mderzochl.

h. Kan de verbinding niet bestaan naast een electrolyl waai-in

de kalionenverhonding dezelfde is als die 0[v\-

atomen in de xcrbinding en beschouwcii wij

daarvan hel geval, dat naast de Ncrbinding

nog 2 \'aste oplossingen mogelijk zijn, dan

krijgt men de lig. 7.

Mctaalphasen van A tot Czijn in evenwicht

met eleetrolylen \an A lot (r. \'an (' lol l)

beslaat de eleetrode nit een mengsel van de

beide phasen C (een oplossing van J/^ in

J/J en D (de verbinding). De poten tiaalsprong

Fig. 7.
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l)a.ir (lus de \('rl>iii(liiiLi niet in c\ciiw iciil is lucl cei) clcclrolvt

waarin dc/cirdc ioncnxerlKHidinu- als in d(> xci-ltindinu', /.al ze met

/.idk (H'ii ('Iccli'olvl in aanraking- komend, daarin oplosseji onder

afscheid inii' \an .l/; en streven naar het evemvudit (r^ D, C. Is I)

vc'm'u- <lien lijd totaal ()j»<>el()st dan l)lijt"t over een nietaal[)hase op de

lijn .U'en een eleetrolvt \an de lijn Ad.

Van D tot K is de znivere vei-hindiiig- in evenwicht met een elee-

trolvt van wisselende samenstellin.U', gelcg'cn oj) do lijn ^r'/v^. De poten-

tiaalspaiuiin^U' slijut. .Met de eleetrolvt K is in evenwicht de metaal-

jihase F en de verl»iiidin,u- E. De p()tentiaals|)i-on<>' is, y.o()laii<i' deze

drie er zijn, konstant. Bereikt echter de electrode een samenstel linj»;

rechts van F, dan is de verbinding- verdwenen en is er evenAvicht

van de metaalphasen F tot B met de electrolyten K tot B. Jt stijgt

of daalt (als in tig. 3).

Hier is evenals hij II te \erwachten. dat de lijn A(rKB voor een

groot deel dicht langs de nr-as voor M, zal loopen, dat dns in ^r en

/v. de concentratie aan J/j ionen zeer gering zal wezen.

Voor 't geval dat er geen vaste mengsels der beide metalen mogelijk

zijn, vallen AC en BF samen met de rr-as. /Migt dan hooger dan />.

Zijn er meei' dan een verbinding, dan hei'haalt zich bij iedere vei'-

binding de plotselinge potentiaalsverandering DE. IIkkschkowitsc n (1. C;

heeft deze plotselinge stijgingen geconstateei-d bij Zn., ('n, Zn^ Ag,

Zn Sb,, (hls Sn, Ag^ Sn en beslnit daaruit o|» het bestaan \an deze

xerbindingen.

Met dergelijke conclusies uit hel gemeten poteutiaalvei'schil tot de

samenstelling der legeering moet men echter voorzichtig zijn. Want
een legeering, dooi' srimensiuelteu der IxMde bestauddeehMi en daarna

ving afkoelen verkregen, is een slecht gedefinieerde stof en bevat

dikwijls meei- dan 2 |)liasen, die volstrekt niet in evenwicht zijn.

Wanjieer zij dan luel een elecirolvt bestaande uil een zont \an het

minst edele nielaal in aanrakinu' komen, dan /.uilen de onbestendige

vei'bindingen in de legeei'ing iii dr uiecr slabiele ouigezel kuniKMi

worden en deze reactie, die door een in de leLiccring kort gesloten

stroom: instabiele Ncrbindiug elecirolvl stabiele \crbinding tot stand

kouil, duur! zoo lauLi' lot sk'clils d<' Iwcr pliascn. die werkelijk in (nen-

w iclit zijn kunueu, o\cr bliJNcii. (iedurcude dicu lijd behoel'l de

geiueli'ii A'. A'. ui<'l kousiani Ie zijn.

J)i' kitiishintf i'lniK'iiti'ii.

Zooals reeds op i)ag. J gezegd, is er tnsschen de twee elccti'olyten

in een element geen evenwicht. Zij trachten zich door tlitlnsie homo-

geen tc mengen. Nu is echter de potentiaals[)rong aan de grens van
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twee oleeti-olyien f^ewooiilijk zeer üoriiiG: en zij zal, wanneer de dif-

fusie weinig is, maar zeer geringe wijziging ondergaan. Daar Ncrder

de electromotorische kracht vaji een element de som is xan de poten-

tiaalverschillen die aan de grens der beide electrolyten en aan de

grenzen \iu\ electrolyt en eleclrode optredcji, kan men, doen- die dif-

fusie zoo gering mogelijk te maken, een schijnbaar evenwicht bereiken

en daarmee een konstante J'J.K.

Daarvoor is echter noodig dat er evenwicht hcersclit tusschen de

electroden en hun electrolyt. Maar verder mag in een konstant element

dat evenwicht niet gewijzigd worden, wanneer de stroom gesloten

wordt en ten gevolge daarvan een omzetting tusschen de phasen ])laats

heeft. Het systeem moet l)ij konstante t en p invariant zijn.

Bestaat de electrode uit een enkel metaal, dan moet de concen-

tratie xan de metaalionen in de electrolyt konstant gehouden worden,

waai'toe, in 't geval de electrolyt een oplossing van het metaalzout is,

de aanwezigheid van dit zout in een derde phase van konstante samen-

stelling, b. V. een vast hydraat vereischt wordt. Deze voor\vaardeii

zijn ver\'uld in den oorspronkelijken vorm van het Clark-element, ^vaar

aan den eenen kant Zn met een verzadigde oplossing van ZnSO^. 7 a(|.

aanwezig is en aan den anderen kant Hg met een oplossing die \'erzadigd

is met Hg2 SO^.

Bestaat de electrode uit twee metalen, die slechts één })hase \ormeu

(vloeibare oplossing, vaste oplossing of verbinding), dan l)rengt de stroom

noodzakelijk een verandering in het evenwicht, want de Aerhouding

der metalen in de electrolyt is in 't algemeen een andere dan in de

electrode en bij de omzetting zal ten minste een ^an beide i)has{Mi

veranderd worden. Het even^vicht kan eerst in\ariant won Umi, wan-

neer een tweede metaalphase 0})treedt.

Is er geen oplosmiddel, bestaat de electrolyt dus uit een mengsel

van de twee gesmolten metaalzouten, dan is haai- samenstelling door

het samenzijn van 3 phasen der 3 komponenten {M^, M„ en gemeen-

schappelijke zuurrest) \olkomen bepaald. Is er echter als 4'^ komi)0-

nent nog een oplosmiddel, dan moet ook nog een 4"^ i)hase, b. \-. de

krystallen van een van beide zouten, aanwezig zijn, om het e\enwicht

nonvariant te maken. De keuze tusschen beide zouten is niet wille-

keurig, maar wordt bepaald door de vereischte verhouding der kationen-

concentraties en de oplosbaarheid van de beide zouten.

Verder volgt hieruit, dat bij het doorgaan van den sti-oom alleen dat

metaal welks zout in een t\veede konstante phase aanwezig is, op kan

lossen of zich op de electi-ode (die uit een mengsel der beide metaal-

phasen bestaat) af kan metten. De verhouding der hoe^•eelheid van

beide metaalphasen moet hiernaar gewijzigd worden.
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Ecu \(M)i-li(H'l(l uit flo moest oobi-iiikelijko iioniuialelemcnlcii is hot

AVostoiioloiMOiii, waarin <lo (M-eloctrodo hcslaat uil liel inoiif<sol \aii

oen vlooiharo |>liaso (llii' mol 5 V„ i\\) eii oen vaste (Hg- mot 14 7o

(M) ') terwijl de omriii.uoiido eleolrolvl is oen (»|»l()ssin<!,' \aii Cd SO,

8
011 ^poioii 11,11-, S(),, vorza<ligd mot (MSO, II,O.

()(tk hot CMark-clemont, waarin oen ziiik-amalgaam \an 10—IS"/» Zii

gebruikt \vordt, is klaarblijkelijk oen dergelijke combinatie.

Natuurkunde. — Do Heer Julius doet do volgende mededeeling :

„/:<V// Inijxidtcse over den oorsprou;/ der zonneprotnOerantles"

.

Do imooi'ing \an hot beginsel dor anomalo dispoi-sio tor verklaring

\an /.onnovorschijnselen maakt het mogelijk, zioh van don phvsischen

toestand dor zon eene voorstelling te vormen, nit wolko als noodza-

kelijke gevolgen o. a. een groot aantal oigonaardighedon xan protn-

beranties voortvloeien, die tot nu toe nit andere physisclie wotton

niot op bevredigende wijze af te leiden waren. Dit wenseh ik in de

volgende bladzijden aan te toonen.

In mijne mededeeling van 24 Febr. 1900 spi-ak ik do \olgonde

hypothese nit aangaande het gedeelte der zonneatmosfeer dat gelegen

is buiten hotgoon men noemt de folosfeer ").

,/Do vorschillonde elcmenton, tol wier aanwezigheid in die atmosfeer

de spoctraalwaarnomingon hebben doen l)osluiton, konion daarin voel

wijder \orbi-oi<l xooi- dan men op grond \an don \(irui dvv lioht-

verscliijnselen geneigd was to moouon ; zij kumuMi tot o|t gi'ootc

afstanden builen de Ibtosfeer overal \-oorhandeii zijn on tooli slechts

(fezicn worden o|) onkolo ])laatson ; hun oigcMisli'aling draagt (misschien

mot oiikolo uitzon(hM-ingon) botrokkclijk weinig tot hun zichtbaarheid

bij: {\q afstanden, op welke uien het l<enuierken(le licht dier sloHeii

buiten don rand (V-v zomicschijf niccut to zien, worden hoofdzakelijk

bepaald door haar plaatselijke (lichtlicids\(M-schilleu in xcrband mot

haar x'ormogon oui anomale dispersie te \ (M-oor/akeu".

Hoe inou zich den loosland binnen de fotosi'eer zou uioeteii den-

kon, werd hier dus builen beschouwing gelaten. ( )nze hyjtothoso

o\-er den oorsprong \au het chrouiosfoorlichl was onafhankelijk ge-

houden \an bijzondere opxatliuLicn aangaande het wc/eu der folosfeer.

Slechts waar hel beginsel der anomale dispersie ook werd loegopasl

om een verklaring to gexcn \an de .spceiraah (M>cliiiu>eleu die uien heeft

1) Bijl. l.c.

*) Verslagen der Afd. Nuluui-k. Vlll \^. 520.
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W.iar.UOnniiicii hij /.olilicx lekken, llioesleil wij fle xooi^lelliliLi' xaii

A. SciiMiD'i' '
) Ie liiilp roepen. \(»lii('iis welke de scliijiiUare ttpper-

vhikle (lor folosleer iiiel als de Lireiis \ an een lichaam moei woi-den

()|)j;'evat, maar als een „ki-ilische sfeer", ^-edefiiiieerd door de oi,i>-eii-

8clia|), dal liaar straal uclijk is aan den kronilesiraal \an li(»ri/,onlale

liclitsli'alen, dooi- een pinil liarer opper\ lakle gaande.

Tliaiis echter willen wij, hij de \('r(|ere nit wcrkiiiu' onzer l)cscliOu-

wi]i,ü,eii o\er het wezen dov j)i'otid»eranties, ook als iiit;i-a)i^'sj)nnt

nemen (k> eei'ste der drie Stellin.üen, waarin Scn.MiDT de hoot(lj)niilen

zijner theorie sanien\al. Wij deid^en ons derhahc de zon als eene

onheurensde uasmassa, w ier dichtlK'id en lichtueveiid vermoji'en (phiat-

selijke om-eucdmatiuhedeii Jialnnrlijk (laari>elaten) geleidelijk uit het

midden naar l)iiite]i toe afnemen.

Maar onze xoorslelliiig van de eigenschap] >en en de samenstelling

(lezer gasmas^^a kan in zeker opzicht eenvoudiger worden dan het

geval zou zijn, Avanneer wij de theorie van Scu^üdt in haai- geiieel

aanvaardden. Immers Schmidt verklaart niet alleen den rand der

fotosfeer als een |)i-odnct van regelmatige straalltreking, doch tevens

de prolnheranties als \\ erkhigen van slraalhi'eking in ^/Schlieren" '^)

;

maar om rekenscha[> te geven van het feit dat het licht van deze

en \an de chromosfeer niet wit is, doch een lijnenspectrum vertoont

van wisselend uiterlijk, deiüct hij zich de sterk stralende gasmassa

in hare buitenste deelen zoodanig samengesteld, dat aldaar hijiia uit-

sluitend het waterstof-, calcium-, heliumlicht woi-dt uitgezonden, ter-

Avijl d(> straling van natrium-, magnesium-, titanium-, ijzer|)rotube-

ranties uit diepere lagen afkomstig zou zijn, enz. "). Ons veroorlooft

daaivntegen de invoering der anomale dispersie aan te nemen, dal

door de g e h e e 1 e g a s m a s s a, z o o av el 1) i n n e n als I) uiten

de kritische sfeer, de verschillende stoffen innig met
elkander gemengd voorkomen (al zal naluui-lijk hel gcdialte

aan soortelijk zwaardere stoffen toe nemen mei de diepte). Overal toch

waar in het gasmengsel dichtiieidverschillen bestaan, door stroomingen,

wer\('ls, enz., is de \dorwaarde gegeven Aoor om-egel matige straal-

kromnung, en het is duidelijk dat vooral die stoffen int het mengsel,

1) A. ScHMiDT, Die Sttaidonbrechaiiy auf der Sonne. Ein gi-oiuetrisclier Bcitrag

zur Suniienpliy.sik. StiUti>arl iSiH.

~) A. SciiMiuT, Eikliii'iing (Ier SoiuieiiproUibei-anzen als Wirkungen der RetVartion

in einer ijoclivcrdüunlen Alinosphare der Sonne. Smius XXIII S. 97— 109, Mal 1895.

•') 1'lijkens oen opstel in de Pliysik. Zeitsciir. 3. S. 259—261 : ,Uebcr die Dop-

pellinien ini Sperlriini der ( lliidniopliaie"' blijft Sciimuh- aan deze voorstelling vast-

bonden, ook nadat de niogelijklieid om hel chromosfeerlielit uit anomale dispersie

te verklaren door hem overwogen is.

9

Verslagen dei- Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3..
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welke bepaalde soorten a.ui Ik'I (loor^clalcii liclit l)uileii,G;ewoon sterk

iiiteeiis|n-(M<l»«i). mt hiiilcii de y.oimescliijr liiiti aaii\ve/j''li(M(l knimoii

o|KMiltarrii. Iciw ijl aiidcrr. lio('\vel evenzeer aldaac voorliaiidcii, oii-

/ichd>aar hlijxeii. Zoo is er dus ccmi /uixci- oplisclic xcrklafiiiL!,' t(^

,i2:e\rii \aii licl feit. dat iiicii de verschillende /oinieg'asseii \aii elkaiid(M'

üeselieitleii ziet, <»ok al neemt men aan dat z,ij ong-cselieiden zijn.

Kn deze laatste onderstelling!; is toch zeer zeker de meest eenvon-

dig-e ; zij is zelfs een noodzakelijk gevolLi: van liet Lii-ond(k'id<l)eeId

dat de zon als een roteereiide, Avarmte uitstralende gasmassa kan

worden beschouwd, want in een dergelijk lieliaam moet eene v(»oit-

durende men.uing- van de bestanddeelen ])laats vinden.

Enkele maanden geleden is door R. Emdkn ^) liet hoofdkarakter

heselireven van den hewegingstoest^nd bimien een gasvormig gedachte

zon. Emoi'A" heeft namelijk op de zon dezelfde mathematische ont-

wikkelingen toegepast, die door von HKLMnoi/rz waren 0})gesteld om
den aard dei- l)ewegingen te onderzoeken, welke onder den gezamen-

lijken iinloed van de zoimewarmte en de aswenteling in onzen

aardschen (lam|)kring moeten ontstaan '^). Wel is Avaar onderstelt

Emdia. dat de gasvormige zonnemassa door eene oppervlakte begrensd

wor<lt. en jilaatsi hij zich dus, wat dit betrei"!, op het standpiinl der

vi-ij algemeen heerschende denkbeelden omtrent dit hemellichaam:

maar zijne wiskundige beschouwingen zijn geheel onafhankelijk van

het beslaan eenei' grens, en gelden dus evenzeer voor een zon zooals

^^ ij ons die hier hebben voorgesteld.

I)e biiitensle deeleii der gasmassa zullen het snelst door uitstraling

afkoelen ; zij dalen en worden vervangen (lo(»r opstijgende, warmere

gassen, zoodat, als de zon jiiet wentelde, er slechts radiale sli-oomingcMi

te verwachten zonden zijn. Maar de aswenteling brengt hi(M'in gi-oote

A'eranderini! ; \an nederdaleiide massa's zal de hoeksnelheid toenemen,

\an opstiJLiciide abiemeii : wij \(M'ki"ijgen ne\'ens elkander gaslageu

\aii \erscliillende diclilliedeii. die met ongelijke snelluMlen roteei'en.

Zooab \(»N I li:i,Miioi,'rz heeft aangiMoond, kiiinien dei'geiijke gas-

lageu gedurende zekeren tijd onmiddellijk nevens elkander blijven

voorlstroomen, scherp gescheiden dooreen zoogenaamd discontinuïl(Mts-

\lak ^een \ lak dus, hij het passeeivn waarxan de smdheid en de

dichtheid niet een sprong \'eraiidereii ) : maar dit laatste komt door

wrijving laiiuzaiuerhand in golving; de golven schrijden \-ooi'waarls

met <le snelsthew ('gende laag, slaan over, vdriuen wervels, en zoo

ontstaat dan tiisscheii de heide iia-^lauen dooi- meiiLiiuü' oow nieuwe

') H. Kmiii..\, lii'iln'it,'».- ziir Siiiiiiniilicuric. Aim. il. IMiys. | 'i ] 7, ji. 170 107.

') II. VON' IIelmholtz, (Icyaiiiiiicllf AbhaiKiluujj'en 1, p. l iO, lil p. 287— 355.
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laag', wioi" oi.u'ciiscluipiicii !ii I aluciiiccii Ih'I iiii<l(l<'ii lioudrn liisschen

(l<' ovcrcciikoiiisiiuT ('iueiis('lia)»|»(')i der (i(»i's|»r(»]ik('lijk(' la;^'eii.

llcl is iii()U('lijl<. uil (Ic \(»(>i'\\ aarden van licl vraagstuk de ligging

(\vv discoulinuïtrilsN lakken al" Ie leiden. 1)()(U- von Helmholtz is dit

gedaan xooi' de luelilslrixuningcn in on/.cu dampkring; Ivmdkx dce*!

hel xoor de r()teeren(k' lagen dei- zon. Hij komt tot de slotsom, (hit

hij dr/.t' de disconiinnïteits\]akl<('ii een gedaante moeten bezitten die

dort (k'nken aan oniwcntclingslivpi'rUoloMk'u, volgens het onderstaande

sehema ^). Hiimen een riiigxonnige hiag der zunnemassa, hegTepeii

Fi^. I.

tnsschen twee opeenvolgende diseontiimïteitsop|»er\lakken zijn het

i-olatiemoment der niassaeeiilieid (52 = to y") en de zoogenaamde

potenliëele temperatuur O heide constant : dorh hij een volgende laag,

\erder Aan de as der zon gelegen, hehoort een grootere waarde van

52 en een kleinere van O. Binnen iedei-e laag hestaat een snelheids-

potentiaal, doch aan de scheidingsxlakken \erandert de lineaire snel-

heid sprongsgewijs, terwijl dat snellieidsvei'seliil op eenzelfde sehei-

dingsxlak grooter wordt naarmate men de as nadert.

De golven, die zich in de seheidingsvlakken ontwikkelen, zullen

voortschrijden in de rieliting dei aswenteling, en wanneer zij. steiler

en steiler geworden, eindelijk oxerslaaii. \-oi'men zij \vervels wier

^) Kmukx tcekciil de (tooisnedcn dev (li.sc-oiitinuïl(.Mls;vl;i'<kcii ullcfii binnen den

cirkel, die hij lieni de opnefvlaktc van de zon vertegenwooiiligt. Ik heb dien cirkel

gestippeld, daarmee aanduidende dat de begrenzing slechts schijnbaar is, en trok

dus ook de doorsneden der disconliuuïteitsvlakken naar buiten door.

9*
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aslijlicii n\rr;|l 1< m id rrcllt ^la.lll op (If l»('\\ ('Liillli'si'icliliiiL!- <I<'|' Lidlxcil

('II iliiN NaiiM'jiN allen incl de ItoclirijxciKh' lijiiciidcr (liscoiilinnïtcilMtitiicf-

Nhikl^cii. De krdininc lijiicii in oii/c liLiiiiir uonxmi dcrliaKc t('\(•ll^

OOM JK'old \aii do liu'ü'iii.U' (\cv \\c'i'\olassoii. Til do ihoorio xoIl»! iio^j.-,

/.(Mials wij i(^(>ds (>inn(>rkloii, dal (\v siiollioids^proiiü' aan ooi» hopaald

<lisc()iiiiiiiiïi("ii>\ lak aaii/ioidijkoi' is op kloinofoii dan (•[) ürooloroii

afstand van i\v as; daarom iiioet in liot iilgoiuooii do ovor,iian<i' van

ecu Lioir in <'(mi worvol op dieper ueloüon pUuitscii iianvaiijion on /icli

oci'st lator xcrtoonon in do moei' naar hniton ,iL2;elcfion doelen der /on.

\'o!-doi- is liot diiidolijk dal. waar clko xvcrxcliiiLi- loidl lol vonnon-

^in'»- (kn- nal)iiri,uo (k'olon van Iwoe ki,uen on tot do vorniin^j; van Iwoo

nioiiwe disconlijuiïtoityvhikken, er nimmer een volledig (liscojitijinïteits-

oppor\ lak in de «iedaante zooals het schema die geeft, aanwezig zal

kiinnon zijn. Oxcral zal nion sinkkon \an disconlinnïtcilsxlakkon aaii-

trelfon ; slechts linn lioofdkarakter on do gomiddoldc ricliling (h'i

wervolasson hlijvon l>oanl\voorde]i aan liet schema. En hoowol oi'

voortdurend vermenging ])laals heeft mot vereffening van snolheids-

Aorschillon, hlijft toch i]c howogingstoestand ten Jiaasie hij stalioniuiir:

waiii hinncn iedere, tijdelijk tnsschen twee discontinnïtoits\lakkon

hosloien, laag voeren de convcclicstroomen afgekoelde stof naar hinnon

en warmere stof naar hniten, waardoor de verschillen in rotatiosnel-

lioid wcoi' \\(»rd(Mi liorslold.

Waai- wij nn genoodzaakt zijn, znlk een onafgol)roken mengings-

pi-ocos in (\o zon aan te nomen, springt zeer diiidolijk hot voordooi

in hel ooii \ an ccno \orklaring dor cliromosfoer on dor prol iihorantios,

<li(' hcnisi op de aiiomah' dispersie \aii liet lolosreerliolil. I^lke andere

mij liekeiido Ncrklaring moet uitgaan \aii liet moeilijk door te Noeron

«lonkhoold, dal <lo \-oi-soliillondo oliromosloergassen \-oolal in üroote

massa's \-aii elkander goschoidon xoorkomon.

1"!mi)K\ slaagt erin. \ole eigonscliappeii der zoiiiiex lekken al' te leiden

uil de oiiderstolling, dal deze \Iekkeii (\c plaatsen aanwijzen, waar

groole wcrNcIs de opperx lakte <ler zon Itereikeii. Hel scliij'nl mij loe.

dat de liosclionw iiiLïcii \aii ImidI'A omlreiil zoniie\lekkeii nog zeei in

aannenielijklieid /.oiideii winnen, indien \aii liel Iteslaan eeiier werke-

lijke zoiineopperx lakte werd algezieii en wanneer rekening gelioiidon

\ver<l met de normale en de anomale siraalhreking (liex'er slraalhiii-

giiiL! in de/,c wervels. .Maar liiero|> wensch ik hij (H'iie andere gologon-

lieid leniii Ie koniell.

Tlian-- willen wij onze aandaclil bepalen hij die uefleellen der wer-

\els. welke zicli xeor oii> oog projeoleereii hiiileii den rand der

zomiooliijl", en wij stellen de livpollios(\ dal de gelieele clironM»-

sfeer mei al hare j» lo i n he r a n t i e s iiiots anders is dan
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dit s 1 e 1 s e 1 \' a ii g' o 1 \' e ii c ii w e r \' o 1 s, lol op k lo i 1 1 o r e n of

groolcroii Mfslaiid \ :i ii (1(mi /, o ii s ra ii d /. i e li t l)aar ge-

worden door anomale disiicrsic \ a ii licl fo I o s fc ci' 1 i e li t.

(Misschien looiil de slriictiiiir «kr coi-oiia, incl hare iioolpliiiincn,

spilshogen, enz., ons iels oniirciil den loo|Ml('r discoiiliniiïn'itsx lakken

o|) zeer groole afstanden binleii de ki-iliM-lie sfeer; dil |)inil /ij hier

eeliter sleelits terloops aangednidj.

De clironiosfeer schrijven wij dns toe aan de kleinere wcM'vels, aan

hel \'ooildin'end /.icli oprollen dei- dis('()iiliiniïleils\ lakken : in <li' prolii-

heranlies zien \\ ij de \\ (M-\elingen, waai'in de /eld/aniere zeer groote

goheii der zomiezee zich o])lossen.

Aanstonds \olgt nit die ^'oorslelling de eigenaai'dige siriicliinr der

chroniosfeer, welke doet de]d<en aan een gi'asvehl, in \crlikale (Ickii--

snede gezien. ^laar ook de jH-oliiheranlies \-er1oonen xolgens Fknïi ')

bijna allijd een samenstel van slreepen, handen, draden. Deze geven dns

\olgens onze hypothese ongeveer den loop der wervelassen aan. In

hel geheele gebied, ^vaar jnist een golf i.- o\-ergeslagen, zal natuurlijk

de dichtheid op zeer onregelmalige w ijze \arieeren ; men kan dns in

liel spectrum \aii die plaats zoowel het lichl aan den i'oodeii als dat

aan (\('\i \iolelteii kant \aii de ai)sorplielijnen \ei"wachten, d. \\ . z. tle

chr(_)mosfeerlijnen moeten dubbel zijn '"').

In het algemeen is langs de

'f as van een wervel de dichtheid

het geringst; zij neemt toe in

een richling loodrecht op die as.

Staal nn een wer\-el schuin op

den schijnbaren zonsrand, zooals

Fig. 2. in Fig. 2, waar pq de wer\'elas

\oorstelt, dan moet het licht, komende \an de plaats rt, anders zijn

daii het licht, komende \an />. hnmers, ^'olgt men in (t den \-oer-

slraal der zon naar buiten, dan komt men aanvaidvclijk in sleeds

dichtere lagen, tel•^^ ijl men. uil A opslijgende, steeds ijlere lagen aantreft.

In hel specli'um \an </ zullen dei-halve de naar luM violet gekeerde

componenten der dubbellijuen sterk op den \'oorgrond ti'edeii. in het

sp(MMrum \an A daarentegen de naar het rood gekeerde. Slaat de s|)leet

tangentieel, over de })nn1en (/ en A. dan ziet men de beide gevallen

gelijktijdig. En fungeert tijdens een lolale ecli|»s de chromosfeersikkel

zeh'e als spleet (zooals bij gebruik \an de pi'ismacamera geschi(>(ll),

dan zal men een dei'gelijk \(M-scliij]isel op tal m\\\ plaatsen iu de

1) J. Féxyi S. J., Protuberanzen, bcobaelitot in den .lalnvn ISSS, 1SS9 mul 1890

am Haynald—Obsorvatorium, p. 5. (Kalocsa, 1902).

2) Verslagen Naluiirk. Afd. Dl. X p. 178.
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>ikk('ls \;iii Im'I s|i('clnmi kiiiiiicn .MMiilrcHcii. ()|) de |»l;ilcii. door (iii/( =

\<'(l('|-l;lll(l>cll»' ('\|K'(lili(' (li'll |S'''i' .Mei I1M)| in Sliiii;il|-;l \ crk l't'L!('ll,

/ijii \('K' \oorliccidcii crNjiii Ic /.icii.

Zeer >t('rk werd lid xcrscliijnx'l >oiiilijds w ;i;ii'ü('iioiii('ii liij litooIc

|ii-oliil>('raiiti('s. Zo(» koiiil l»ij\oorhccld in hel aaiiiicliaaldc Itclaiinrijkc

werk \aii b^KNVi op p. 121 in di- l>('sclirij\ iiiü- cciicr /,oi'Li\ iddiu' w aar-

gx'iioiiieii |)i"otiil»(M'aiili(' hel xoluciidc xooi' :

....,/liii iinloroii Toilc zciü,"!^ <lit' Proliilicran/ aiii Aiilaiiuc ilii'cr

Knlw ickcliiiiii' i'iiic ütossc Siim-uiiu' in (\v\- 11^ Linie. Hei cimeiii (laii-

•i,'eiitiel] gcslelltein) Spaltc rciclitcii '1 S|)il/.k('Li('l iihcr deiisclUcii liiiiaiis,

der oiiio, «iTrjSsero orstreckk' sicli livgcii rot, {\vv andere kleine ue^eii

hhiii und stand olwas siidliclicM'. Die ( Jr("»sso des orsicron hetrn^' i)" ini

(iesiclitst'elde ; ant'lJrrnnd einer nenen r>estinininnu- dei' llialsacldiclien

Dkspersion des Spektroskops erg'iht sicli dai-aiis tTir diese Stelle iU'v

Protuheranz eine l^eweg-nnu' roii nns mil der Geseliw indiukeit \(iii

240.4 Klni. in der Seeunde. Die \ ('rs('liiel)un<i' u'egen hlan heliMiu- nacli

dem Auii'eninaasse et\\a die llairte dfa- ersleren U'eiA'en i'ot.

Die enlgegengesetzten Bewegungen nehen einander nnd die Kegel-

forniige Konn des veraiiderten Taclites würdi'ii nnscliw (m- die Dentiuig

aut" eine Wirhelhewegung ani (irinide dei Prolul)erair/. gestalten. Aus

der rngieiclilieit dei' Kegel wiirde ein \ (>r>('lireiten des Wirltels ron

nns nnt der ( Jescliw indigkeit xon |S() Kim. sicli ergeben. Die lieohach-

tnng stelit ancli iiiclit alleiii da : eine alinliehe Hrscheiniing wiirde

Non \orN(; aiii '.\. Aiili. Is72 Tlie Snii, p. 210) ein(> andere xoii

'riioi.i.oN in Ni/,/,a ((". Iv. XC p. S7, XCI p. 4<S7!l»eo!)arlil(M : aliiilielies

w iirde aiicli \(>ii iiiir l>ei ainlereii ( ielegeiilieiteii Iteoliaelitet. "

Terw ijl Vv.\\\ dns het licht naast de w aterstollijii \-erklaart Nolgens

lii'l principe \aii Doimm.kk. komt hij lol hel raadselachtige besluit, dat

de wcrxclende \n alersiorniassa /.icIi mei een snelheid \aii IM) kim.

per secnnde \-an hem xcrwijdert. I )e hol; \ eel urooiere moeiliikheid.

dat iiij die snelheid \(){»r verschillende deelen des wervels /eer onge-

lijk /.((Il moeten onderstellen, daar /,eir> nal)ii!'ige >inkkeii {\vv proin-

beranlie aan die eiionne bewcgiiiü in de Lic/.ichlslijn geen deej namen,

wordl door i'i'.wi niet eens genoemd.

De bo\('n gegeven Ncrklariiig \aii het Licheele xcrscliijnsel nil

anomale disjiersie lost al de/.e raadselen op.

Zelden komt hei \(»or. dal prolnb<'raiilie> aanmerkelijke /.ijdwaarls

gerichte be\\eL[ii|o- \ertooneii. dii> \('rplaal-~iiig in de richlinu \aii di'

meridiaaii (\vv /on. I''i:.\vi haalt als een bij/onderheid een ge\al aan,

waarin hij een /ijd w aartsche snelheid \aii 25 kijom. per secnnde kon

coiislaleereii '
. Waar nn Mielheileii \aii 250 kiloni. en meer in de

Ij FtNYl. I. c \). 114.
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i-ic'litiiig vjiii do parallel (horekoiKJ volgens lie( jiriiicipc van Doppler)

volstrekt niet lot de lioog'e zeldzaamlieden beliooren, erkent ook Fényi

dat men vooi' tegenstrijdigheden staat, waai'nit geen uitweg mogelijk

schijnt, ten/ij men twijfelt aan de realileil (k'r snelheden.

Het is verrassend op te merken, hoe nagenoeg alle hij/onderheden

(he (looi- YorN(i, Fkwi en vele anderen over het komen en verdwijnen

der protiil)ei'anties Avorden medegedeeld, ons terstoml gelieel l)egrijpe-

lijk toeschijnen, zoodi-a wij die verschijnselen beschouwen uit het

door ons gekozen oogpunt.

üit het ontzettend groote materiaal wille]i wij nog slechts eidade

voorbeelden aanhalen.

FÉNYI zegt (1. c. p. 115): ,/Schon seit Jahren habe ich bemerkt,

dass helle liorvortretende l'iiidvlc in der ( 'hromospluii'e, welche eine

kleine Verschiebung gegeji Idau zeigen, tier Ort sind, wo alsogleicli

der Aufstieg einev Flamme oder einer kleinen Protnbei-anz erfolgt."

Xu schrijdt het proces der wer\'elvorming langs een discontinuïteits-

\lak in den regel voort xan de bimienste deelen der zon naai- buiten.

In de as \aii den wervel is de dichtheid geringer dan in de omge-

ving. Op het oogenblik dus, dat een wervelas juist den scliijnl)aren

zonsrand bereikt, moet aldaar een verijling van de stof aangetrofien

worden: Op kleinen afstand daarboven nog niet. Wij hebben hier

een })laats, Avaar van de fotosleer naar buiten de dichtheid toeneemt,

en waar dus de ,,violette" component van de chromosferische dubbel-

liji' tijdelijk de overhand moet liebl)en ; men meent een verschuiving

naar \iolel waar te nemen. Kort daarna komoji ook de verdei- naar

buiten gelegen gasmassa's in werveling en ziet men de nrotuberantie

verschijnen.

hl de beschrijving eener groote protuberanlie, door Fknyi op (Ion

iHilen Aug. 1890 waargenomen, komt o. a. tle M»lgentle bijzonder-

heid voor: (1. c. 1). 129).

//Ein ganz besondei-es Interesse verleihen dieser an und für sich

schon grossartigen Erscheinung die Eigenbewegnngen in der Gesichts-

liiiie, die an derselben beobachtet wurden. Eine ungefahr zwischen

40" und 50" H(>he liegende Schicht, (<lereu Lage in der beigegebenen

Figur genau bezeichnet ist), zeigte eine heftige Bewegung gegen die

El-de zu. Das rote Licht des Ilvdrogeninms ergoss sich daselbst in

verworrenen Formen über den Spaltrand gegen blan hinaus ohne

indessen den Spait ganz zu \(M-lassen. Die Bewegung war dui-chaus

local, die [^mgebung zeigte keine Sj)ui- einer Bewegung. Die Geschwin-

digkeit derselben war keine ungewrdmlich grosse; ich erhielt ans 4

mit dem Fadenmikrometer gemachten JMessungen zwischen 11 h. 45 m.

und 12 h. 15 m. verschiedene, zwischen 94 und 20J kim. scliwan-
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Uciidc W'crilic. \\ ;i> alu'i' «lic MrscliciiiiiiiLi /.ii ciiicr l>«S()ii(l«'i'> iiici-k-

wüi'diiivn ux'slalltM isl der liiislaiid dass, walirciid dicsc iii der llolic

vor sicli ii-('Ii('iid(' uaii/. locale JlcwcLiimu' iiiclil ciiicr Aii>sli-«iiiiiiiiii

ziiii'OscJificlH'ii werden kaïiii, die^ellic trdl/dciii docli eiiie lialhe

Siiiude laiiu' heohaclih'l wiinic'. Ncliiiieii wir als Mitlelw ei I li der

Goscliw iiidiiikeil 1 !)() kim. per Seciiiide aii, so liiille dieser I)c\\('LJ,-(c

Teil der Pi'oiuheraii/. walireiid der /w isclieii/eil xoii 'M) iMiiiiiteii

iicii'eii 270. ()()() kim. «lurchlaiifcii, also wolil aiicli den .-^clieinhareii

Ort anderii miissoii."

Dit niiidsel is iiatmirlijk onmiddellijk opgelost als wij slechts aan-

nemen, dat in het gedeelte van de ])rotnl)ei'anlie, waai' een langdnrige

,/ver|)laatsing" \an het walerstoriicht naai- hiaiiw \vei-d opgemerkt,

de dichtheid i\vv zonnegasseii toenam van de totosreer naar laiilen

gerekend. Kn de/>e oiiderstellijig is ook geheel in o\-ereeiislemming

met het feit, dat volgens de afheelding dezer protnberanlie sterke

wer\-elin,u' plaats noiuI Ixnn'd'ii het bedoelde gedeelte en geen versto-

ring \aii eeiiig belang ({-Awvlnirni \v(M"(1 gezien.

Meernialeii heeft de aandacht getrokken het snelle vei'dw ijneii van

groole protnberanties en de volmaakte rnst in de geheele (migexing,

kort nadat znlk een heftige „nitbarsting" had ])laatsgevon(len. Het

was nauwelijks dcMikbaar, dat de nitgeworpcMi gloeiende gasniassa's

liinine oiilzelteiide hoexeellieden warmte in Z(m') korten tijd konden

\eiliezen en dal boxendieii de nilbarsling geen \erdere gexolgen had.

In onze theorie is een groole protnberanlie eeii\'ondig hel leeken,

dal o\er tiroole nilgestreklheden onge\(M'i' gelijktijdig wer\ebng is

inii-elredeii. .Maar de hierbij zich \erlooneiide aanzienlijke dichtheids-

\erscliilleii kiiinieii nalunriijk worden nilgewischl door slof\er|)laat-

sinu' o\er bcirekkelijk kleine afstanden, dus zonder buitengewoon

hefliLie beweLiiiiLi'en eii locli in korten tijd. Va' bestaat bijgexdig ook

li'eeii enkele reden om \aii een groole prol uberaiil ie ecu groole na wer-

king te \erwachleii.

Aan ieder, die de proiuberanlies wil opvallen als uilbarsiingeii,

moei hel wel een \au <le luoeilijksie problemen loescllijliell oui eeilC

aannemelijke xerklarini: Ie \ inden xoor hel onlzelleiide bedrag der

soinlijils w aariiciiomen opslijginiissnelhedeii uiel alleen, maar ook xoor

de aller;^rilliL;sle \eraiideriiigeii welke die snelheid, zonder eeiiige

zichtbare oorzaak. \aak plolselini!' oudei'uaal. I>eii 20'"'" Sepl. |S'.i;{

bijxeorbeeld /aii' i'^iSu in een kwarlier lijds een prol uberaiil ie ."lOOOOO

kiloinelers op.'^liJLi-eii. dii> mei een <ii'iiii<lilil(h' sni'lliei<l \aii meer dan

.").")0 kilomeier per secunde. In een ander ^cxal. ook do(»r I'Kn^i

waarLienoineii I
.") ,lidi iSiS!)

. doorliep de opslijgiiiLissnellieid in den

loo|) \aii 10 luinuleii .ichlereeiixolgciis de waarden 72, b. •'»."), 24,
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154 kiloiucloi' per scciiikIc, oi bij de iiilx'ocriL!,- door liciii hosclireven

proliihcraiilic \;iii (> ()(•!. l!Sl)() in den loop \;iii ;>() iiiiiiiileii de

waarden :i:i,<S, 71>,S, i;7,(;, 72,7, 127,7 275,5, 242,3, 121, 57,3

kilometers per secimde.

IV'selioiiwcii wij licl pi'olilceiii uit liet nieuwe geziclilspiiiit, dan zien

wij de niocilijkliedcn \-erdw ijne]i door de opinerkiiiu' dat men in li<'t

li'elieel niet met snellieden te doen heeft. \ an snelheid kan

sprake zijn indien stof zich x'ei'plaatst, of indien ei'U selieikundii:- [iroces

zich ;iitl)i'eidt, of als in een middeiistof een hewcuinustoestand zich

N'oorlplant. Maar geen van die gevallen doet zich hier nooi'. I)e\(ir-

niing ^an ^^•er\'els ü-eschiedt ox'eral onder den inxloed \an den toestand

der stof </<(<>/ fi'r jihiatsi'. liet o\erslaan der golxen mag nu iji den

regel iets latei- hegimien op [)laatsen xaii een diseontinifïteitsvlak die

verder xaii de as zijn gelegen, daarmede is niet gezegd, dat hetgeen

geschiedt op een \erdere jdaats beschouwd mag worden als het

(/i'ro/)/ \an \\i\\ geschiedde op de voorafgaande plaatsen. Waar hij

een pi-oces geen Noortplanting is, \an stof of van beweging, daai-

\('r\'alt Jiatuui-lijk ook het begi'ip snelheid. Als aan het zeestrand

een breede golf komt aain-ollen en oxerslaat, eerst hier, dan daar,

dan ginds, zal niemand spreken \an de ,/snelheid" waarmede hel

scliinm zich xoortplant in de i'ichting langs de kust. Alen weet, dal

hel zichtbai-e kenteeken dei- werNeling eenvoudig op \ei-.schillende

plaatsen achtereenvolgens ontstaat. Zoo ongex'eer is hel ook gesteld

met de j)rotuberanties, de branding in de zunnezee.

Microbiologie. — De Heer Bi'.i.ii'.kinck biedt namens den Heer

(l. \'AX ItI'.KSON ,lr. eeiie mededeeliiig aail, getiteld: ,J f/i/ioo-

n/'iK/snroi'i'i'H iiicl (li'nih'ij'ici'i'ri'iiili' l>t(<-l('rtcit'\

De gi'oote beteekeins der deniti-iliceerende bacteriën xoor den

ki'ingloop der stikstof en de belangi'ijke omzettingen, waartoe zij

aanleiding gexen, maakten de studie \aii deze oi'ganismen tot eeue

zeer aantrekkelijke.

In de eerste plaats was het noodig. dat de \-erspreiding iii de

natuur en de isoleeriiig aan een onderzoek werden onderworpen,

omdat de daaroxcr beslaande litteratuur slechts onxoldoeiide gegxwens

aanbiedt. Met aangewezen middel om dit doel Ie bereiken, scliivn

Ulij de methode dei' ojihoop'uKjsiii'i^rcii te zijn en wel om di' \(>l-

gende redenen :

Het karakter dezer proeven is oorzaak, dat men \ele biologische
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oitj;on>cli;i|»|>('ii \aii «Ie op den xoorurdiid Ircdcinlc soorloii, kan

\ (>()rs|i('ll('ii.

y.ij iiial<('ii lit'l iiKtudijlv om cciic l>('|)aal(l(' soort op coiic ('('ii\(»iuli,ii'0

wij/c (lirccl (Ml iiK'l /('kci'licid lul de natuur te isoiccrcn, liclii'eon

daarom \an hij/ondcr Itclanu' is. omdat de cnllni-cn hij licl howaron

in de lal)oi'al(u-ia lot oidiei-kcnliaar worden-- \an aar<l xcrandi'rcn.

/oodat do in de liltci-alinir \oorkonii'udc hcschrijxiniLicn, al naar

U'olanii' ze op,u'oslold zijn naar xcrscli Licïsolocrd ol' naai- lan^duriii'

l>e\vaard inaleriixal, g'chool en al vcM-scliillond kunnen zijn,

zij k'Oi'cn écMie Ix-paakk' soort keimeii in dv wi-scliiHende Nai'ieleilen,

,die in het gehrnikló infectiomalei-iaal xoorkomen, omdat deze aan

overeenkomsligc cndtuurcojuhties zijn gehonik'n,

ook wordt liet identiliceeren van soorlen, dat. zelfs naai- u(»ede

heschriJN'inLien. opi>-esteld naar \ersehe cnltnren. iiilersl moeilijk is,

zeer vergemakkelijkt door goede o])hoo})iiigsproeven,

zij kunnen hovendicn door ieder gecontroleerd woi-den en maken

ileii. onderzoeker onafhankelijk van materiaal, door andei'on geïsoleei'd.

\'oor de inriehting mijner proe\"en lieh ik mij aangesloten hij de

wijze van werken, die dooi' Dr. H. II. Gran ') Ie Hergen. in hel

liaetei-iologiseh Lahoratorium te ])elfl. is gevolgd ^oor de isoleering

\an denitrificeerende zeehaeteriën.

l)oor in de enhuur\loeistof. welke zic-li in een door eeiie walkni

slop gesloten kolf hexond. zoodat de lucht \rij kon toetreden, nit-

shiilend nitraat als slikstol'hron te gehrniken. gelukte luM hem \ic\

aantal lol ontwikkeling komende haeleriënsoorteii. hij hel gehruik

van verscli zeewater als infecliemaleriaal. zei'r Ie hepei'keii en de

denitrilieeereiide oj) (\Qn voorgrond te hrengen. Verder koos hij als

koolstofhron ealciiimzouten van organisehe zuren, waardoor de nadeelige

alkalische reactie, die in honillon lengexolge van de ontleding \an

hel alkalinitraat. optreedl. werd xcrmeden. .Meestal werd calciiim-

malaal u-ehriiikl. dal een zeer goed haclerit'iix'oedsel is en hoveiidien

het voordeel heeft hij "25" slechts tol O.S "/,, op te lossen, zoodat hel

in oNcrmaal kon worden toegexoegd. Naar male dan het zoiil wordl

geo.wdeeril. lost eeiie nieuwe Ik lexcel heid op. Na '2 of il ONoreil-

lingeii in deze \loeistof werd een coii>tanl hacteriC'niiieiigsel Ncikregeii.

Hel lag \oor de hand deze heginseleii ook toe te passen \oor de

isoleering \aii denilriliceereinle landhaclerii'ii. en zoodoende geliikle

het iiiilerdaad, hij het gehruik \aii calciiinilariraal. ile later te he-

S|irekeil /j. riiliHinis op te hoopeii.

ilet hieek mij e\t'liwel eeiK' pri licipieele vorheterilIL:' te zijll, W aillieer

1) Studiën übcr Mueiebbuclfritii I, liergens Museums Aiirbog lÜUl IS'". 10,
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(Ie IiK'litiocIrotliiig gclieel (»!' iiodccliclijk word afgosloteii, waiil dani"-

d()(»i' wordl de i;-i"()i'i «Ier dciiitrificcci'ciidc hjU'lcrii'ii iii Iict iiniisl niet

l»('l(Miiiii('rd, maar wurdcii lal \aii andere acrohc hacicrir'ii in Iniinie

oiilw ikkcliiiU' /.eer hciiiocilijkl.

\ aii d<' \('1(' incllKtilcii, die aaii,u'e.i»'(''\-eii /ijii om ojidcr liiclitafsliiitiiiL^-

Ie (•idli\(M'i'('n, li(>l) ik de «'ciixoiidi^stc ; de j/llcsclijf'smclhodc" jLixnoljid,

sinds laiiu' \(»t»i- licl nndcr/.ock der snIt'aali'fMinclio en dcv melkzuiir,ii'islijig-

in liet liactei'ioloLiiscli Lalioraloriiini Ie I )cli't in udM-nik. l)e/,e mediodc

liel (.ok xoor nnjne lU'oexcn mels Ie \\ ('iisclieii ovw. Hierliij \\()r<ll

een üewoon, nanw nionds sto|»lle^('llje. mei i^oed inL>esk'j)en sloj), jj,('-

Ikm'I Li-e\nld met (h' cnltiinrxloeisiof, en muhit, ariiaid^elijk \'an de

omslnndiulieden, al of inet gesleriliseei'd is, wordl in hel lle-clije in

de lliermoslaal <i-ecnlli\ eerd.

J. (ji'sc/ui'<//,-/n/(//(/ orcri/c/if.

T)e rodnclie \an nilraal door liacterit'n heninl steeds met de Nor-

iniiiu' \an nilriet. Dit kan op \ ijl" \ erscliillende maniei'eii \erder

worden omji'e/et, namelijk:

1". Het kan gered uceerd \\(>i-<leii lot ammoniak.
2". Het kan omgezet worden in oidx'kende, m'el-\ Ineliliuc slik-

stol'\ei-l)indingeii.

3". Indien zieli in do \ loeistol' gelijktijdig /nnr Nornil, kan het

ar.ideiding ge\'en lot de onlw il-vkeling \an slikslot'/nnrsioIXci'liindinucn.

4". Hel k'an in alealisehe oplossinu' ontleed worden onder \oi'ming

\ aii slikstot"/,nnrsior\-ei-l»indingen.

5". Het niti'iet kan in alealisehe o|tlossing aanleiding geven tot de

ontwikkeling \an stikstof /ond<M' stikstofziMO'siofxcrhindinucn. l>it is

de ('.'(/(')/////[(' (Icintrijicdti', waai*\'an hier alleen sprake is.

Keeds in 1<S14 geeft D.wv ') op. dat hij rotlinu' \an dierlijke stollen

stikstof als zoodanig xrijkomt. //.Men ziet het al wedei-"':, zegt in

1S()() (i. ,1. Mri,i)i",R -'). aan wien ik deze hijzondei-heid ontleen. //Zoo

men iijiar waarheid hel (Mn(pie snnm wil loekemien in dit deel dei-

wetenschap, moet men xoelnl eene liahc eenw ternu

Niet \{H)v J.Sol) werd dil \i'aagslnk weder onderzoehl. In dat jaar

toonde Rkiskt •
I aan, dal hij rottiiiu' \an mest en \leeseli sliksiot

\rijkoml. Latere onderzoekers hehlten daai'hij geen slikslofontw ikke-

ling knmien waarnemeji. \oorzoo\ci hij de roltinu- u'een nitraat of

^) Elementr (l(>r Agr'culliU'-cliomie, Borliu 1S14, S. 3U'.).

~) l)(' Sclicikuiuic (Itr Houwbaro Aardt', iStJU, ill. 3, blz. ÖS.

'•) Expériences sur ia putr-MHclion et sur la formation des fumiers. C. R. 1856,

T. i2, p. 53.
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iiilrici a.iiiwc/iLi' \\a>. iii;i;ir «Ie «-iw ilrnlliiiii' i.s uil dit «xnipiiiil nog'

t't'ii (»|>','ii \ rnausiiik Lichlcxcii.

Ilri \\a> Pklüizk '). '!'•' 'II l'^'^T xoor de ccrslc maal md /.ckci--

Ik-id hel \ rrdwijiUMi \aii nili'aal liij rolliiiu' coiistalccrdc.

liorssiNtiAi'i.T -) nam in l-S^S hei \crdw ijiicn \aii salpclcr in dcii

grond waar. Iiij scliriM'f dil toe „a nnc caiisc piircmcnl accidcnn-llc,

a nnc aiMioii rrdiiclricc. cxcrccc par de la malicrc xóiivlaic nmrlc"'.

lil lid Jaar 1S7I> dalcercn zeer inicrosantc onderzoekingen \an

ScMLOKsiNtj •'') (i\('r de nitrilicatie. Door de l)eNiiid(>ei'iiig van den in\ loed

der znnrsidl" op dil proces, wei-d liij licleid lol hel onderzoek der

deiiilrilicalie. Het Wleek hem. dal de nitrilicalie in grond nog 'zeer

aelieC was, wanneer deze gehondeii weid in een gasslroom, die sleelils

J,5"'„ znnrstof hevalte. Werkje hij in een stroom van znivere slikstof,

dan had er niet alleeji geen nitrilicalie meer plaals. maar verdween

zelfs hel in den grond oorspronkelijk aain\ezig(^ lulraat \'olkomen.

Hij hewees \erder. dal i)ij deze onllecliiig, slikstof onlw ikkeld wordl.

Pi'oefnemingeii \an Pasti'.ck en het hekende onderzoek \an

S(iil.oi':siN(; en MiNZ o\er de oorzaak (\i'v nitrilicatie. leidden (Iavon

en Dli'KTIT^) er toe, ook de dcnilrilicalie iian de werking van micro-

orgnn ismen loe Ie schi'ijven. in J<S(S2 deelden zij hmuie eersie i-esid-

lalcii mede en deze sleldeji den haelerieelen aard van hel proces

iMiileii allen twijfel, lliimie inlgehreide en uitmuntende onderzoekingen

o\er dil onder\vei-p zijn in i<SS(> in drnk verschenen ').

()iize landgeiKtolen (iii/PAV en Ai?i;i{SON "j hebben in 1892 voor (]o

eersie maal een deiiitriliceerend lermenl geïsol(MM'd en hel door hen

gegeven xoorschi'ifl \"oor de kiinslmatige cnltuurx loeislof. is door

\erschillende lalere onderzoekers gevolgd gewor<len.

De aandachl (\('\- Itaclei-iologen werd opnienw op deze fermenten

gevestigd door intere^saiite, landbouwkundige proefnemingen \aii

1\ \\'a(;nkk ') in 1H95. welke op een g(>\aar schenen Ie w ijzen, dal

deze baclerÜMi zou<len oplexereii xoor deii Liudbouw.

Zijne proe\eu \ermdeu de onnnddellijke aauleidiiiLi' tol hel onderzoek

'1 ri('iiian|ues de M. Pki.oizk. C. I!. IS.')?, T. il, p. 11'.).

-) Nouvclics olisorvalions .«nr Ie (If'-vcloppciiicnl t\('^ Inlitiiillnifi sonniis ;'i 1' adieu

du salprlrc (loiim'- foimnc on^i'^is ^<l«. \'^'>'^, 'I. 'i7, p. !*><'7.

•'I Ktn<i<' sur la uiliilicarKm dans les sul.^, (I.IJ. lS7)i, 'W 11, p. liOi».

*) Sur la Icnncnlation des nilralfs, (l.Ü. Iss-J, T. '.l."), |>. (iii.

") HrcluTclics .sur la rcducliou ih'< uilialcs par Irs inliiiinwuls p(.'lils. .\'aiii\ . ISSli.

'-j l'iccliciilics siw uu nmdr de di'iiilrilii alioii rl >\\v Ie srlii/.niiiyci'lc (|ni la

produit. An.h. N.mtI. T. ;>:., Is'.»i2, p. 311.

'•) \)\v. ^'i'iiu^c Aiisuiilzuuy des SlallMiislsliek'^lorfs uud ilu-e Uisaelien, Landw.

Presse, 1S95, S. DiJ.
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van BrRRi on Stützkr ^), dir in licIzclCdc Jaar twee deniti'ifiooerenfle

haclei'ÜMi iiihoei-iii- Iiehhcn Itcsclircxcn.

A^an <li(Mi tijd af is deze liToe]» in ijxcriu' (indciv.ock ucnonicn en

thans y,ijn er een t\\ inliulal dcnitiMliccci'cnde soorten ItcschrcNcn '*).

Ik' zon daaraan no,U' cru licnlal knnncn locv-ocucn, maai* daai'\an

/;il ik allecMi die sooi'ten l)es|»i-eken, w aai*\()or ik eeiie o|i|ioo|(in,iis|»i-oe|'.

die een cojislant resnltaal geeft, kan aanwijzen.

2. A/'/('ii)i'('i/(' ht'sclwiiirin<i('n.

T)e lot lieden U'eïsoleei'de (leidt rillceerende haeteriC'n zijn ;dlen aerooh.

In nitraat of" idlrielliondende \ loiMstolfen kinnien zij eNcnwcJ ook niet

zeer geringe ot" hnilen toelreding \an Inelit sterk groeien, zoodat zij

zieli dan gedragen als anaërobe haetei-iën. Zij dragen dan de znnrstof

\'an het nitraat of nitriet o\er op de organische \erl)iiidingen, die

in de eidtnnrx loeistof aanwezig zijn. Daai'door komt stikstof xrij en

de metalen der zonten gaan ovei- iji ('arl)onalen of Wiearhonaten. welk

proces kan worden xoorgesteld door de foi-nmles:

5 C. . + 4 KNO, -h 2 H.,() = 4 KH(H ), + 2 K, + ( H
)._^

3 C. . 4- 4 KNO.^ -f H.,0 = 2 KHCO, -|- K,("();, -f 2 X,

De jnistlieid dezei' vooi-slelling is dooi de waarnennngen van (t.vvon

en DiTKTiT, (lin/rAY en Abkrson, Pfkiffer en Lemmkrmann, Ampoi,\

en Ut.piam, en ook' dooi- nüjne eigene onderzoekingen l)e^\ezen.

3Ien ziet daarnil, dat iji eene vloeistof gelijktijdig met het nitraat

het gehalte aan organische stoffen afneemt en dns ook lu^t pernian-

ganaat getal. Uit een |)i'actisch oogpnnl moet dit iioo{lzak(dijk(>r\\ ijze

van heteekenis zijn voor de \"erklai"in,ü' \an de processeji. waarop de

Iviologische reiniging van afvalwater hernst. '

i

Door mijne proefnemingen l)en ik x'erder tot de ox'ei'lniging uekomen.

dat de deinti'ilicatie ojiafscheidelijk \erl)ond(Mi is met (hm uroei. waar-

voor sporen vrije znnrstof oimushaai" zijn.

Wkissknbkrg ') heeft iji I8<)7 de hypothese nitges|)roken, dat, hij

de rednctie \an inti-aat tol \rije stikstof, steeds nitriet als tnsschen-

phase optreedt. Ik kan nnj volkomen mei deze opvatting vereenigen

en wel om de volucnde redenen :

1) Ueber deiiilrilizieiundo Baklmeii. CeiiUl)!. f. Hakt. Abt. 11. Bd. I , lSi)5, S. 257

.

-) O. Le.mmermann. KriüscliL' StiKÜën übc-r Deniti-itikaticjiisvoiii-iuige. .k'ua. 19Ü0.

C. HöFLicH. Vergleichende Unler-^uciuingeu über die Dcnitrilikalion.'sbakl. etc.

Centibl. f. Bakt., Abt. II, Bd. 7, i<)()2, S. 245.

•^) Dr. Jen.ny Weyer.\ian. Biologische stelsel.s lot reinigiug vaa rioolvocht, enz.

Vragen des Tijds. Febr. 1901, Sep., blz. 38.

•^) Studiën über üenitrilication. Arcli. f. Hygiëne. I8U7, Bd. 3U, S. 274.
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1". Alle (l('iiili'ili<'iM'iTii<lc MMtiMcii, (lic ik iii den liMip \,iii dit (MhIi'I'-

y.mAi Ih'I> iH'sliidt'crd. konden. \oor/odx ci' /.ij uil iiilr.ial stik^l^t^ \i'ij

maakliMi. dil nok ml nilrin doni.

"2". llcl» ik, r\ ('iial> HiHin (Ml Stit/kk (\a'.). (vmic sdoi'I kiiinicii isidccrcii,

(lic wel nili'ici om/ct in \ rijc siikslol". maar- nilraat oiiaaii.U'clasl kaal,

•/.otxkil uil ccii iiu'iiuscl \aii idlricl nicl ccii wciiiiu' nili-aal. door (k'/-c

hju'leric aMc nitricl wia'dl wcuii'ciioincii. Icrwijl hel miraal onxcr-

andcrd tcrnuMijft.

Ik moei ei'liler o|>mcrkcn. (kal !>ij (K' onr/ellinL:' Naii iiilraal lot

vrije slikst(»f nicl allijd nilrict in de (adlmir Ican \v(>r(k'ii aaii.ii'cloon'k

Dit icil is i'ceds u'ccoiislatcci'd (h»(»r Skwerin ') en (k)or Kl"N.\k.-\i.\nn "). Hel

is evenwel \()lslrekt Jiiet in slrijd met (\v liviHttliese \i\n Weissknherg,

want, v(M'l()(>i»t het tweede |)i'oces: de nilrietontledinu-, sneller of cvtMi

snel als het eerste: de iiili-aatrcdiictic, dan /al de nitiaetjdiase nicl

aan te toonen /ijn.

KüNNKMANN luim het teil waai' l)ij eeiie variëteit van J3. stiitzerL

wc.lke waariieminii ik hel) kniinen l)evestif;e)i, waarbij intiissclien,

naar mijn oordcnd, de (adlniircondilies eene l)elaiii2,'rijker rol spelen dan

de aard van de \arieleit. In Nleeschhoiiilion nu^t 0,1 7„ KX()^ kon

ik dikwijls i2,eeji nilrict aaiitoojieii, terwijl hierin sterke stikstolont-

wikkeliii*; j>laats had, daarentegen verkrecu ik met 4 eji 5 "/„ KNO^,

slechts ,u'erin<>'e i>-asoiil\\ ikkclinL>-. maar eene sterke nitri(Mrcaetie.

Voor het onderzoek van eene baeteriënkolonie op hel dcnilrili-

cecreiid vcrmoueii. werd ,i>eënt in steriele rea<ieerl)iii/.cii met 10 a

15 ('cm. vlccschhouillon, zoowel met 0,1 7,, KNO., als mci 0.1 "/„ KNO.,.

Denilriliceerciidc haclcriC'n ^'rocMCMi daarin hclanui'ijk .u'ciioc,i:' om na

24 nrcii eene duidelijke troebelinjLJ,' te ,ii,e\'en, terwijl zij aan de

o|)|icr\ lakte eene schiiimlaa^" xoorlbi-ciiü'cn. Soms ontbreekl hel schuim.

maar xorinl zich bij het schudden \aii de reau'cerbiiis.

l>aariiaast werden oplossiiiücn xan kalkzonlen \ an oi'uanischc znrcii.

erw teiilootextracl nicl 2"',, i'ietsiiiker en aar(la|)pclc\lract L:-ebrnikl.

eveneens vdoiv.icii \aii 0.1 "'„KNO., of 1\X().,. ISij hel Licbrnik xan

aarda|ipelc\lracl of crx\ leiiloofrielsnikiM', wci'd eene conlr(M(^procr p*-

iioincii om nil Ie maken ol' deze oplossinLi'cn niet rcc(|> zonder nilraat-

of nilricttoevocLiiiiLi' aanleiding!' ucxcii tol liasoni w ikkclinu. hclL'ceii bij

de denilriliceerciidc bacleriTai iiooil het üfxal i>.

Om xolkomcii Xcrtroiixxbarc rcsiillalcii Ie xcrkrijLicn. werden de

1) /ui- Vwv^i: lilici- (lil' Zcr.selziiiij-'' voii S;il|»(,'tcrsaiiicM Salzcii (Innli üakicrion.

Cenlrhk 1. IJakl. .\l.l. II, IS'.IT, l!.l. :{, S. TiOi.

-j L'('l)ci- (Iciiiliiliyjcrcinlc Mikid-ci'^aiiismcn. Laiidxv. W'isuclis-Stal. 18'.>S, Hil.

5ü, S. 05.
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genoemde nilliiiii'\ loeistoireii (»()1< dikwijls voorzien van 10 "i^

gelaliiic eii, ii;idal in de gckookle ophtssiiiLi', l»ij oiiucxeei" 'M)\ een

weiiiiii' \;ui de cidliiiii' ne^iispciidcei'd \vas, wci'd ze i)i eene reageer-

Iniis iiegolen en geslolleii. Ilct oiilw ikkclenck' gas Mij Tl dan lei- jtlaatse

waai' het oiilslaal als hhi/.cii in (k' gehilijie. Deze nielhode (,/llMi^-

cnlliini''') levert eene s('lier|)e reaclie op de deniti'ifiealie, vooral als

men eene eonlroleproet' n(>emt, waarbij meji dezelfde eullunrgelatine

gel»nukt, Z()n(k>r nitraat of iiiti'iet.

Ook kan van dit principe gebruik gemaakt worden voor eene

rnwe sehatting van hel aaidal denitriliecerendo kiemen, diepergi-am

gi'ond of water voorkomen. Deze leerde, dal in 1 gram Iningrond

omstreeks 2()()0 en in 1 gram kanaalwalei- 100 deniti'ifieeerende

kiemen aanwezig waren.

In deze proeven kunnen de kaliumzonten vervangen woi-den door

de natrium en de magnesiumzouten, daarentegen belemmert ealeium-

nitraat reeds \\\ xei'dunden toestand den groei van A'ele l)aetei"iën.

Voordat \k nu tot de besehrij\ing van de verseliillende oplioo-

pingsproeven overga, moet ik nog eene algemeene opmerking daar-

over maken.

Welke soort i)ij die ])i-oeven ten slotte op den voorgrond ti'eedl,

is afhankelijk van \elerlei, moeilijk te controleeren omstandigheden,

waartoe vooral behooren de onderlinge getallenA'erhouding van de

iiK'ividnen en de aard der verschillende soorten in het oorsj)ro]dvelijk

gebruikte infectiemateriaal, alsmede ^an den toestand, waarin de

microi)en, tengevolge van >'Oorafgaand(^ omstandigheden, \erkeeren.

Dit verklaart, waarom men, bij het g(^bruik van verschillende

infectiematerialen voor de o|)hooping \an eene zelfde soort, somtijfU

verplicht is, de cultuurcoudities te wijzigen in Ncrb.-uid met denaard

van dat materiaal.

Ik wijs op deze onistandigheid ^ooral, \ov \"(M-klaring \an d(>

beneden beschrexen o|)hoo|»ingsproe\en \an />. ^fnfziri, uit water

door gebruik van tailraat, uit grond dooi- gebruik \au nialaat.

3. ()/iIiooi)ii>(/ nni Bdcd'riiini stiif:rr/\ Lkiimann en Nki'M \nn' ^).

Deze interessante bacterie wcM'tl in 1(S<)5 dooi- \W\uu en Stitzkj? (l.c.)

geïsoleei'd van stroo, nadat reeds in 1(S1)2 liuKAL ") de aanwezigheid

van denitriticeerende bacteriën hieroj) had aangetoond.

1) Lehmann u. Neumann. Ixikleriologie. INhinclicu 1896, S. :237.

") De la préseiice dahs la pailk' (fun tVrnit'ut ariobie, réducteiir dos nitratcs.

CR. 1892, T. 114, p. 681.
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Iii iNiKS isdlccrdc Ki nm:.mann (l.c.) dr/^cirdc soori uil ,iii"<»ii(l cii eeuo

\ arictcil iiit |i;i;irilciiiii('^l.

DcdU' ('(tii>('(|ii('iil (l(>(ir,ü('\()('r(|(' (i|>lMt(t|iiiii:>|)i-((('\ ('II is liet mij nvlnkl

dc/c ItachTJc 1<' \crki-ijux^ii uil ur<md, l<;niii;il\\ alcr, riodlw alcr cii

|iaardriim('si.

I
)(' xdiLi'ciidc |i!-(i('(' \ (icrdc siccds lol ceiic rciiiciill iiiir uil kaïiaalw alcr :

Een llcsc-li \aii (iiiurxcer 200 (V'iii. woi'dl noot ccii deel ucn iild

mot Ncrscli kaïiaalwatcr en daanui ((X'.ücvocud 2"„ ('alciiiiiilarlraal.

2 "/„ KNO, (Ml 0.05"',, K.,IIP(),i). Dan wonll de iK-sdi ImI lM.v(Miiii

den hals aaiiucxiild md kaïiaalwalcr cii nu wordl de slop los daan>|i

ii'ophialsl, waai'liij dus ccii wciiiiu' watoi' uit den hals wordt <!,('p('rsl.

Op d('/.(> wijze wordl de tlcscji zonder eene (iidcele luchtbel «iiwuld

eii ua dooi'sehudden iii ecu Ihermoslaat \;iii 25 of 28' ,u'e|)l;iatst. Het

calciiimlarlraal losl hij dc/.e Icmperaluin- slerhis \()or on.üxweer J "/„

op eji hlijt't dus xoor (^eii urool deel op dcii hodem liuu'eu.

X;i één dau' is meestal reeds /.wakke uasoiilw ikkelinu- waar \o

nemen, die uil uaal \au hel onopudosle ealeiumtarlraat. Het proces

kouil ua drie o!" \ier dau'en lioed in ,U'aniJi,', soms eerst na \ijf da.ueii.

Dan oiil wikkelt /.icli zoonch'I ,U'as. dat er een ,ui'of hlaziu', slijmerii:-

schuim o|i de \ loeistof ontslaat en een ,i>i'oot deel daarvan uil de

flescji ü'epersl wordt. Daar hel uas slechls stikstof (>n koolzuur lte\al,

iilijfl de eiilluur slecds aiiaerooli. De \ioeislof wordl troebel en hel

lijn krislallijne calciunilai'lraal xci-anderl in urof kori-eliu calcium-

earbouaal. Xa eciic woek is de llesch, leiiLfexoluc \aii de schuim\"or-

\oriiiiiii:-. iiijna halxcrwciie ü'elediu-d en ua oiiucx-eer 12 daüeii is de

rcaclic leiiciudc, doordal. in \erband uid de gekozen hoe\-eelhei<l

sal|)eler. alJc larli-aal is \crdwciieii.

Zaail men eene krachliji' werkende ciilluui' uil op eene vleeschuelaline.

dan N'erkrijii'l men een nieiiü'sel \aii kolouii-n \au allerlei \(M'scliill('iide

sooi-ten. waaruil />. slnliffl rcctls gemakkelijk Ie isoleereu is. wauiicer

men nid deze baelcrie eenmaal bckciid is.

l il zulk eene llesch worden nu eeiii'jc di-iippcN üci'iil in een

Ih'schjc \aii oiiLi'exoer 50 ('cm. inhoud"), dal. ua slciilisccriiiu. \oor

"/, ^'CNuld is mei de xol^ciide sicriclc ciilliiur\ locislof -.

Duiiiwalcr. 2"„ (•alciiiiiilarlraal. 2"„ l\X< )., cii 0.05 "
„ KJIIM),.

Na *\^' ciiliiio- \ uil iiK-ii d<' llesch op i\r boxen bcsc|irc\cii w ijze

^Z'chccl aau llicl dezelfde \ loei>lof, eil ua \eiloop \ail Iwee of drie

«la.Li'cn bcLiiuiicii hierin dan wc(ler dezelfde \ crschijii^cleii zichlbaar

Ie worden als in de eiM'sIe llesch.

1) Berekend naar dfii ^•^clicflcii iiihoinl.

-) De iiiliiiiKJ (Ier llesch is iiicl cnvtTseiiillif.
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Ma;ikt men nu opiiiciiw \;iii de/e ovoreiiliii.u' eeiic plaatcnltmii- o|i

vicescligelaliiie, dan is iiieii vei-rasl ov(M' de .i^roote vcrniiiidei-iu.t»- van

liet aantal soorten. Alle \ei-snieltcnde koloniën en de meeste llnores-

centen zijn \'erd wenen, ter\viji Inssehen twee algemeene en eenige,

niiiidei' \-e(d\id(lig xooi-koinendc soorten, l>. sfiitzi'i-l na !> of 4 dagen

in gi-oot getal tot ontwikkeling komt en door de karaktei'istieke

eigeiiscliai)])eii der koloniën, voor ieder gemakkelijk te lierkeiiiieii is.

Evenwel kan men deze haeterie dooi- herhaling van de beschreven

overenting n(\g veel nieei- op den voorgrond brengen, zoodat na

drie of vier overentingen praktisch een reinenltuni' dezei' soort ver-

kregen wordt.

Ook nit grond, ontleend aan den tnui van het Bacteriologisch

Laboratorinm, kreeg ik dezelfde bacterie in den loop van den winter

H)()I—2 geregeld, namelijk door de tlesehjesmethode toe te passen met

de \-olgende vloeistof

:

Duinwater, 2 "/„ calciunimalaat, 1 "/„ KNO, en 0,05 "/„ K._^HP(),.

In het voorjaar echter, k^vamen bij deze ophooping wel steeds

enkele koloniën der soort, maar het aantal kiemen daar^'an Avas toen

zoo gering, dat eene verdringing i)laats A'ond door andere denitriti-

ceerende l)acteriën, bepaaldelijk B. denitrojïuorescens, waarover straks

nader.

Eene uitvoerige !)es('hrijving van B. stiifzi'rl vindt men bij Blrki en

Stutzer (1. c), zoowel als bij Künnemann (1. c). Hier kan ik daarom

volstaan met de hoofdkenmerken aan te geven, waaraan men deze soort

oniniddellijk kan herkeimen.

De bacterie is een koi't dik staatje, niet eene eigenaardige, \il)rio-

achtige bew^eging.

De koloniën op gelatine zijn uiterst karakteristiek. Na drie of vier

dagen hebben zij een diameter van ongeveer 0,5 nnn. en na eene

week bereiken zij eene grootte van 1 tol 1,5 mm. jMet de lou[)e

bezi(Mi gelijken ze dan oj)eene rozet of hebben een om'egelmatig geplooide,

dofgrijze o|)|)ervlakte. De eigenaardige structuur komt eerst goed te

voorschijn, wanneer men de gla^doos ondveert en door den bodiMU

daar\an de kolonie beziet met eene oiigeveer 3()-malige \ergrooting.

De meest voorkomende vormen zijn afgebeeld in de figuren i tot 4.

iMaar het kan ook gebeuren dat het gei)looide karakter meer op den

voorgrond treedt en <!an krijgt men een beeld als in tig. 5.

Meestal heeft hel den schijn alsof, op regelmatige wijze gerangschikte,

kleinere koloniën zijn gelegen in de groote, hetgeen soms tot in den

uitersten rand is waar te nemen en op een eigenaardige periodiciteit in de

slijmafscheiding in het binnenste van de kolonie wijst.

In de koloniën neemt men bo\(Midien een fijn neerslag ^vaal• en

10

Verslagen der Aldeeliiig Nuluurk. Dl. Xi. A". i'JUi2/3.
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soms ZOOI- (liiidolijko krislallon, <lio /ioli ook iii do ;^ohiliii(' daaroin-

liooii kmuioii l)oviiid(Mi.

Al (loze koiiincrkoii lr(Mloii xooral sterk o|t, wainioor dv cidtiircii

(MM'sl koi'I Lidotk^ii .ü'cïsoloerd zijn, ze kiiiiiieii eehler (>|) (k'ii diiiir \('i-k»i'eii

gaan of onduidelijk worden. Eene a,ndere oi,L!,eiiseliai) hlijfl echter

steeds hestaan, d i. liet vastlieelitcn aan de gelatine. Jo]i,t>e koloniën

kan men slechts als één stuk daar\an \ei'\vij(lei-en oji van deoiKk'i'o

i>lijl't steeds een gedeelte op de gelatine terug.

Ook zeer kenmerkend is de cultnui' dezer bacterie op een gesteri-

liseerde aardappelschijf, waaroj) de geplooide en gekronkelde structuur

dor koloniën i>ijzoiidor diiidelijk wordt, longoxolgo \an de groote af-

metingen. di(> zij bereiken. De kleur verandert daarbij in vleescli-

i'ood. Oude culturen worden week tengevolge van een versmel-

tingsproces.

De verl)indingon, die geschikt zijn om te voorzien in de koolstof

en stikstof\'oe(iing dezer soort, zijn Aastgesteld volgens de auxano-

gr4fiselio methode^) omdat deze op eene eenvondige ^^•ijze eene maat

levert \<ior het verschil in assimileerbaarheid van bepaalde stollen.

Met KNO„ als stikstofbron, wci'd uiet glucose en maltose een z\vakk(^

groei waargenomen, kaliumsuccinaat, malaat, malonaat, citraat on

calciumtartraat gaven tot een sterken groei aanleiding. Geen groei

wei'd verkregen met rietsniker, melksniker, manniet, galactose en

oxaalzuur.

De auxanogrammon bewijzen, dat tartraat tot de bijzonder goed assi-

mileerbaro stoffen Ix^hoort, hetgeen verklaart, \\aarom het gebruik

daarvan bij de ophoo[)ing uil kanaahvater een zoo goed resultaat

levert.

Met kaliumcitraat als koolstofbron koiul(Mi als stikstofbi-ou di(Mieii

NH^ ('1, KNO,, KNO.^, asparagino, asparagiirzuurkaliuni eii pe|>l(»u.

B. stutzci'i brengt geen invertiiio voort, splitst indican en iireiiui

niet, maai" scheidt wel diasta^e af, liocwci in zooi- goriuüt' hoe-

veelheid, hit laatste xcrklaart de uiogelijkhei<l \au denilriticeerou doiir

de/e -(KtrI in oplos-inLi-eii, die naa'^t de uoodige zouten slci-Jits ain\ liiiii

('11 KX(),, bc\all('ii. l'it \leoschbouilleu \\(trdl geen iiiddl cii geen z\\ a-

\('1\\ a!('r>l(>f g('iii;iakt.

/>'. sliilzcri behoort tot de sterke alcalivitrmoi-s, zelfs de aair.\('zigli<Md

\aii glucose xcrhinderl. in eene plaat \an \leescliL;('laline, de alcali-

vormiuLi' niet.

Zeer npiiierkelijk is het g<Mlrag legoiKtxor vrije zuiirsluf. (Jiider-

^) Bevkrinck. b'anxanngia|ilii(' oii la métJKtde de l'liydroditliisioii dans la gela-

tine ap|)li((iiée aux rfclierclies minobi<»l()};i(|iK'S. Aic-b. Neci-I, 1880, T. :23 p. 'MTi

,
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zoL'kl lucMi (ie Ix'wegingsfig'uui' ^) in liet glaskamcrtjc, dan xiiidl meji

eeiie ()j)li()()|)iiig in eeiic lijn, die zich op vrij grooteii afstand van

den nieniscns l)evindl. l>ij de groeilignin- -) daarentegen, neemt men
alleen groei waar in dcii nieniscns zeil". In dit gedrag komt deze l)ac-

terie dns volkomen oxci-ccn mei de aërobe spirilleji.

fj. stiUzcn is eene sterk denitriliceerende soort. Aan vdeesch-

bonillon kan lot 47n l^NO, en tot l"/„ KNO.^ worden toegevoegd,

zonder dat daardoor de gasontwikkeling ophoudt. Maakt men]op de

vroeger besehreven \vijze eene //buisculiiiiir'" iii vleeschgelatine met

(),l''/„ KNOg, dan treden na een of twee tlagen gasbellen over de

geheele lengte der bnis op, en hierin verschilt deze soort ^'an B. vul-

pinus, waarbij de gasbellen alleen op eenigen afstand van (Xen meniscus

ontstaan.

Hier wil ik ten slotte nog melding maken van eene leerrijke proef,

die ik met behvdp Aan B. .stiitzeri A^erricht heb. Tningrond \verd

verdeeld in eene dunne laag duiuAvater, waaraan 0,05 "/^ K^HPO^
was toegevoegd. Hierin wordt, t(Migevolge \iu\ de nitrificatie, na

eenigen tijd de vorming van nitraat diudelijk merkbaar. Werd mi

deze vloeistof met den grond in een gesloten fleschje gebracht en

geënt met B. stutzeri, dan trad spoedig gasontwikkeling iji en

ver(hveen het nitraat Aolkomen. Hieruit \olgl, dat al naar gelang de

bichi \vel of niet in den bodem toetreedt, nitrificatie of denitrificatie

kan plaats vinden, zooals ook reeds door Schloesing (1. c.) is aan-

gegeven.

4. (Jphoopi/u/ rail Baci/las (lemtrojiuorescens ii. sp.

Sewkrin (1. c.) vond in 1897 dat B. j)i/oc>/a)i('i(s tot de denitrilicee-

rende fermenten behoort. De groep der echte tluorescenten is evenAvel

langen tijd vruchteloos op Inm denitrificeerend vermogen onderzocht ;

eerst door Lehmann en Neumann en daarna dooi- Weissenberg. In 1898

isoleerde Künnemann voor het eerst eene denitriliceerende bacterie, die

gelatine versmolt en fluoresceerde.

Hoewel ik bij mijne proeven dik\\ ijls fraaie culturen \an eene

dergelijke soort heb verkregen, ben ik er toch niet in geslaagd daar-

voor eene goede ophoopings{)roef te xinden. Daarentegen is mij dat

wel gelukt voor eene niet versmeltende tliiorescent, waaraan ik den

naam B. denitrofluore.scens geef.

^) ExGELMANN, Ziu' Biologie der Scliizomycelen. Botanische Zeitiing 1882, Bd. 4-0, S. 320.

~) Beyerinck, Ueber Almungaligiu'en beweglicher Bakteriën. O'ntr.bJ. f. Bakt

1893, Bd. 14, S. 827.

10*
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1 )t' ciilliiiii'Nloi.'islor, die mij xoor tie (>|ili(Kt]»iii,u' dc/xT soin-l dient,

is de v(»l<>(Mide:

Duiiiwaler. 2 "
„ ealciimicitraiit, 1 7„ KNO, en O.O.") "

„ KJIPO.,.

lil eeii lleselije \aii •")(> ('ciii. wordl 1 a 2 liraiii xersi'he liiiii;j,r()iid

.U('l>raelil en daarna ^^()l•dt hel uelieel inel de eiilluiii-\ loeislof aanu'evnld

ct|> de l»ij' />. sliitzt'ri lieselirexen wij/e. De eniliiiir uc^cliiedl l»ij 25\

I)ij Mii/aaiinu' \an de 2e en ik' oxerenliiiLi' op xleescliuclaline, liei)

ik steeds enltnren u'ek reuen, die hijiia iiilsliiitcnd de koloniën dezer

soort Itexallen.

( )ok in |taai'(k'nines|, kanaal- en rioolwater lieli ik de/.e lia<-tei'ie

aaiigetroHen. maar de isok^M'inu' <2,'eschie(lt het zekerste nil urond.

In het uit<'rlijk \an de kolonie \er>eliilt deze soort xolstrekl

niet \an een dei' meest alueineen xoorkomende llnoresecMiten, ••eken-

merkt door het ,<i(Mnis \an den zieli \lak iiilhreidciiden rand op de

c-iillnnr,Lielaline. In jonuv vleeseli,i»elatineeiiltiireii lliioreseeert de

kleurstof hlanw en na eenigen tijd ontstaat in de li'elalint^ een wit

j)raeei|)ilaat.

Anxano.u-raliseh oixleizoeht, Itleek KNO., als stikstof\'oedsel, zwakken

,uroei te liex'en niet manniet, sterken uroei met kalinninialaat. citraat,

malonaat, suecinaat en tartraat. zoowel als met i!,lnc'Osc en laevnlose.

Daarentegen werd met rielsniker, niallose, nielksniker en raffinose

geen groei waargenomen.

In \-Ieeselil»oiiilloii met 2"„ glucose wordt door deze haetcM'ie,

evenals door alle llnoreseenten, ziiiir xoortgehraehl. \ leesehhonillon

met 2
"

'„ rietsuiker wordt evenwel sterk alkali.'^eh, hetg(M^n men waar-

neemt hij alle Ihioreseenteji, die geen inxcrtine arseheiden.

De liacteric hrengt ook geen- diastase voort en kan indiean en

nrciim niet hvdrolyseeren. In xlecschhonillon wordt geen zwaxcl-

wat("r>tof en izccn indol gej)rodiK-eer<l.

In ht't L''<'drau- tegenover vrije ziinrstol komi deze >oorl excneens

overeen met de lln<»reseeiiteii, d. w . z. dal hij de dckglasenltinir.

zooxxcl de liewciiing als de groei, ophooping geeft in den mcnisens.

Hierdoor >ta;it deze hactcric in scherpe tegenstellinu' met //. stntzci-i

('II />'. riiliiiiiiis, wier hewciiingsligMi-cii s|)irillent vpe xcrlooiicn.

Wal de >icrkli' \aii Ih'I dniil rilieccrciid xoriiKtu'cn hcircll. komt

l>. <l('iiilr(iilii(>risciii.< met II. shitztn oxcrecn. Hij de „l»Mi>ciilliiiir"

in xlce.seligelaline met 0.1 "/„ KNO., xoniicii zich ook liifr de Mazen

oxcr de gelieele lengte der huis.

.). ( tjiliiKijtni'/ rdii lliicilliis riiljuiiiis n. sji.

lu'i'ik in d • inleiding heh ik opiicmerkl, dat ('ciie ophoopingsproef

uiet xollediuc liichttoetreding. hij lid uchriiik xaii tartraat en nitraat,
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(loze Süoi't ()|)l('\'er(l(\ cchlei' was de zoo verkreii'cii oplioopiiiu' nog zeer

onvolledig. Door Ie cidliN'ocrcii oiidci- (icdeeltel/jlc liiclilarsliiilijig, slaagde

ik erin deze procfnciiiiiig Ie Nerhcici-eii. Ik hercMkte dil dooi- in de eidlinir-

llcschjcs eeji bepaald Itielilvoliinic mei (k' \loeislof"o|> lesliiilcn. Weliswiuir

woi'dcji hierbij nicl alle oxcriuc soorten xolkonieii l»uil<'n gesloten,

maar daar(k)oi- wordt (k- hcrkcmiing \{\\\ />. r///y>/'////,v niet bemoeilijkt,

want de koloniën (hiar\'an zijn bijzonder karakteristiek door het bezit

van een geheel op zleh zelf staand brnin-rood pigment.

De proefneming komt op het volgende neer;

¥jG\\ flesehje \'an 50 (Vni. wordt met J a 2 gram verselien luingrond

bedeeld en, tot op '1 ('cm. na, aangevnld met de \'olge]ide cidtuur-

vloeistof:

Dninwater, 2 "/„ ealeiiimtarirnat, 0,1 "/„ KNO, en 0,05 "/„ K._^HPO,.

Ook hier gesehiedt (k> cullniu' bij 25°.

Men kan ondei- inachtneming van de genoemde verhond ing, terwijl

men \'erder te werk gaat als bij JL dutzei'l beschreven, ook nit

kanaalwater tot verschillende variëteiten van B. vulpinus geraken.

De deniti-iticatie treedt slechts langzaam in en de gasontw ikkcling

i)ereikt lang niet de intensiteit, welke bij de vorige soorten woi-dt

opgemerkt. Ook hier wordt door de volledige verdwijning van alle

vervloeiende bacteriën, reeds l)ij ck^ eerste overenting, de isoleering

van de gewenschte soort zeer vergemakkelijkt. Terwijl bij nitzaaiing

van de rnwcultnren oj) vleeschgelatine reeds eenige vnlpinnskoloniën

kinmen worden opgemerkt, neemt het aantal hi de overentingen zoodanig

toe, dat (k' platen daarvan, als het ware l)esti'Ooid zijn met de groote,

platiiitgebi-ei(k', dooi-schijnende, xoskleurige koloniën dezer soort.

(iebi-nikt men vooi- de o[)hooping andere oi'ganische zonten als

tartraat, of een hoogei' nitraatgehalte dan 0,2 Vn» <^l'"ni wordt geene

eidvele k<»lonie dez(M' soort waargenomen, niettegenstaande ze zeer

algemeen vers[n'eid voorkomt.

Door de wijze \'an groei herinneren de koloniën sterk aan de

platnitgebreide variëteit van /). flnorcscois non /iq//('ft/cii'//s, maar van

Ibioi-esccntie is niets te bemerken. Vorm eji bewegelijkheid (ku- bactci-ie

komen overeen met die \an B. stutzerl.

Eene interessante eigenschap \i\\\ B. niljiiiiiis is, dat hel bruine

pigment slechts wordt ontwikkeld onder den invloed van liet licht.

Wanneer men gelijktijdig twee culturen op vleeschgelatine \an deze

soort maakt en de eene, in zwart papier gewikkeld in het duister,

de andere, onder overigens gelijke voorwaarden, in het licht legt,

dan wordt een groot verschil merkbaar. Dit W(n-dt nog duidelijker,

waimeei- men \an IxMde C(dluren eene o\erenling maakt en ook deze

W(-'er in het doid^ei- en in het licht houdt. Zoodoende kan men eene
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VoUv(inien kliMii-loozo culnnii' \ (Mkrijiivii. maai- wamiccr nioii daarvaii

weer in luM licht o\cm-('1iI. koiiil de liniiiic kleur Icriii;-. I )(' prodiiclic

van (Ie kl('ur>l()r heeft alleen Wij liroei |)laats. zoodat klenrinu' \an

in hel donker volwassen i2;e\vt)rden koloniën, o<tk in hel lieht nitblijl't.

B. ru//)/niis behoort tot de Liroe]» der eclilo clironioiihoi-en '), d. w. /.

de klem-stof is uehonden aan hel haeteriëidicliaani, en het <i'edi-a*i-

teo'enoxer licht, is naar mijne meeninif. (mmic nien^\(' aamvij/JiiLi-, dat

luj de/.e u'i'oi^i» \an hactei'iën hel piüinent eeiK' hiolouische fmiclie

\-er\nll.

L'il hel au.\anoui'ali>ch onderzoek bleek dat mei mlraat als slik-

slofbron. een zwa.kke ^u'i'oei wordl \erki-euen met kalimmnal(»naal,

eeu sterke met lae\ nlose, glncose, nialtose, kalinnicitraat, snccinaat.

acetaat en tartraat, terwijl rietsuiker, nielksniker, niaimiet en i-aiïinose

f>een uroei üeven. Ook chloorammoninm kan als stikstofbron dienen

bij het u-ebrnik \an tariraa.t als koolstol'Noedsel.

Pepion, asparagine en as|)ai'a,uiiiezmirkalium knnneii liclijktijdiji'

als C en X \'oedsel dienst doen.

De bacterie scheidt invertine noch diastase af en splitsi indican en

iirenm niel. lil vleeschbonillon wctrdt i>een zwavelwaterstof maar

wel een Aveinij>- indol voortgebracht.

Bij de „buii^enltunr" iii vk^eschgelatine met 0,1 "„ KNO, neemt men

de vorming van stikslofblazen nitsinitend waar op geringen afstand

onder den meniscns, en daar bovendien de cnltmir dezer sooi't i)i

een tleschje, dat tjcheel met Jiitraatliondende ciiltiinr\ loeislof ge\idd

is, niet slaagt, moet men besbüten, dat B. nilpiiuis \oor de denitri-

(icatie belangrijke (|iianlil(^iten znnrstof noodig heeft. Ten opzichte

\an de andere sooi-len, die o(»k in de diepte der buis gasblazen o\\{-

wikkelen, ben ik tol de oNcrlinging gekomen, dat ook zij spoi'en \aii

\rije zniirsloi" daarxoor noodig hebben.

Niettegenstaande dit \erschillend gedrag tegeiioxer de znnrstof.

toont de l)ewegingsfigmir, evenals die \-an II. stutzi'i-'t, spirillenivpe.

Door de \'oedings\ loeislolleii en de temperalnreii te wijzigen ben

ik er in geslaagd, zooals reeds xroi'ger is opgemerkl, nou xcrschei-

(h'iie andere denitriliceerende bacteriën als de beschrexene op Ie

lio((pen. Zoo \'erkreeg ik bij .'J7 met calcinmcitraat en 0.2"
„ !\N().,,

onder Inchlafslnitiiig. bij hel gebrnik \an grond al> infecliemateriaal

de op een spiril Lidijkende />. iii<H'ji>/iriis \'o(iKs-'), die slechts zwak

') Zie I^EYEHi.NCK, L;i l)i(»l(i^it' diim' bacterie itigmenlairc Aicli. Néorl. 18'J:2,

T. 20, p. m.
~) CLAESrEN. Uel)cr oinen iniligoblaiicn Farbslof erzeugeiKicii Hacillus aus Wasser.

Cenlrbl. f. Hakt. I8'.l(i, Htt. 7, S. 13.

VoGES. Ueber eiiiij.M' ini Wasser vorkommende 1'igiiieiitbacleriën, Cenli;ljl. f. Bakl.

1893, Bd. 14, S. :{01.
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(Iciiilrificeerl, maai' iiilei-ossaiit is dooi- lid opiiidigo gelijkend pigment.

l>ij liet gehruik van rioolwater, eene nog niel heseiireven, sterk

(k'nilrificeereiule, versmeltende, blanwe pigment liaeleric

Van al deze proe\eii is liet resultaat eeiiter nog niel constajit ge-

noeg om liicr opgenomen te worden.

(). Sn mijnratf'uKj en (leroliitrekkiiKjen.

1". Van mijne opiioo])ingsproeven was liet hoofdprineipe geheel of"

gedeeltelijk uitsluiten der Inclittoetreding. Zoodoende I)en ik er in

geslaagd door enltuur in oplossingen van organiselie zouten en nitraat

vele denitrificeerende liaeteriën, alleen door herhaalde overenting in

meer of minder volkomen reincultuur te l)rengen.

Drie dezer proeven gaAen steeds een constant resultaat en leverden

respectievelijk op B. stiitzeri Neum. en Lkhm., B. (/('uitivjiyoresceiis

n. sp. en B. vulpiiuis n. sp.

2". B. .stiitzeri verdient de aandachl wegens de geheel op zich-

zelfstaande structuur der koloniën.

3". B. denttrojfiioirsceiis iti het eerste Aoorhec^ld van eene denilrili-

ceerende, niel \'ersmeltende tluorescent.

4''. B. rulj)invs is eene chromophore pigmenlbacterie, waarvan het

pigment alleen door groei in het licht ontstaat.

5". Bi. .stutceri en B. rulpijiiis gedragen zich tegenover de vrije

zuurstof als aërobe s[)i rillen, B. (h'ultrojiuoi-e.^cciis als eene gewone

aërobe bacterie.

G". P]venals in bouwgrond en mest, waar\()or dil ot)k reeds door

andere onderzoekers was gevonden, heb ik de groote algemeenheid

van denili-ificeerende bacteriën vastgesteld in kanaal- en rioolwater.

7". De denitriliceerende bacteriën kunnen zelfs met de geringste

quantiteilen van velerlei organische stoffen, bepaalde hoeveelheden

nitraat onder ontwikkeling van vrije stikstof doen verdwijnen.

8". In dezelfde grondsoort, waai-in ]iitrilicalie kan plaats hebben

bij aëratie, kan denilrificatie optreden bij luclitafslniting.

Aan het slot dezer mededeelingen zij het mij \ergund mijnen

hartelijken dank te betuigen aan mijnen hoogleeraar Dr. M. W.

Beuerinck voor de welwillende, niet genoeg te waardeeren leiding

en grooten steun, die ik bij dit onderzoek heb onder\onden.

Delft, Juli 1902.
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Aardkunde. — De llci-r r»\Kiiris IJoo/khoom hicdl ii.-iiiiciis den

lieer EuG. DuBOis aaii : „Ih' t/co/ot/isc/ic saiin'iistcHiiKj en de

trijze van viitsltuin nin (h'n Honilsrinj 'm Diwittlir. (l'in'cdc

medeileeliiKi).

Xadei' onderzoek vaii hel in de xoi-iu'e nuMlcdeeliiiü' l»es|>rokeii deel

\aii den lloiidsrug' leerde nog hel \olLieiide.

\ aii de op hel Nooi'der- \ eld \i\\\ Kksloo en hel liiuiier A'eld

gegraven kuilen is nog te Nerineldeii, dal N" XLV'I, hij de Tippen

gelegen, op geringe hoogte en 'iOO M. ten noordwesten van N" XLIII,

een itoxcnlaag \ an 0.4 .M. keizand verloonl '). Nog iels lager ligt

ahhiar kuil XL\ II, J(M.) M. X.-X.-AV. van XLAT : de/e verlo(.nt een

zeer ongelijk dikke laag keizand mei inzakkingen in hel praeglaeiaal

gelaagd w'\\ Ivijn-zand, hetwelk hier, tot 2 M. diepte, blokken graniet

en andere Seandinavisehe gesteenten beval.

De 7 kuilen op hel Huiner Veld, X" XL\Ill lol LlV,oi)J,5 KM.

X.-X'^.-W. van die op het Xoorder \'eld en o[) een oiiderlingeji afstand

Aan 100 -M. in de richling van Z.-(). naar X'^.-W. achter elkander

gelegen, laten een bo\enlaag van keizaud erkeinien, waarvan de dikte

afwisselt \an 0.2 en 0,8 M. en een enkele maal, loeaal, 1,5 M. bereikt.

In X" LI is het keizand onregelmatig met leem doormengd, tot zelfs

J ,5 M. diei)te.

Diehl bij dezen kuil, naar het noord-oosten, op het hoogste punt

van hel Ihiinei- \ eld en van den llondsrug, ongeveer 1 K.M. ten zuiden

van liuijieji, ligt, onder 0,5 tot 0,(5 JM. keizand, oranjekleurig blokleem

ter dikte van 1 M. Deze leempartij breidt zich ten hoogste een paar

honderd nieter iJi alle rieiiliiigen uil.

Hel leem dal in kuil .Wil aan den dag komt bleek bij pi'oef-

boringen slechts o\er een r)0-ial Meier in \-erschillende richlingeu

uitgebreid te zijn.

l^eii andere leem|tarlij konU \(»oi' ten zuiden \an de Zuider l^sch

van I'^.ksloo o|) hel zuidelijk llooge \('ld, Ie midden \aii eiken-

hakhoul, onder ten hoogste 0,5 .M. keizand. ( >ok deze is \an ge-

ringen oni\ang, ex'cnals eene o|i het Zuider \ eld \an I^ksloo. Kiii-

dclijk trel'l men bij \allhe nog een leennuassa aan, op hel Kwab-

beu \'eld, \au ongexcer .'{00 .M. abneling in alle riehlingen die zich

ouder de Xieuwc i^scli nog wal xcrder naar hel ziud-oosleu \-oorlzel.

en een kleiner len zuid-(»oslen \an hel Kani|)er \ een.

1) Kuilen Xblii, XbiV cm XIA' liggen uiel 50, ducli 100 M. Len X.-W. van de

rij XXXVIII lot Xbll; kuil Vil ligt 100 M. Z.-O. van XVll en 100 M. N.-O. van

Vlll. — Tusschen kuil XV eii XVi, op een oppervlak van 484 M-., gerooide steenen,

bleken, vrij wel gelijk (li(.' U-n noorden van kuil XLV, Vit '» volume van de blok-

zandlaag uil Ie maken.



( 151 )

De vici' laatste leempartijeii liuuoii met de l)eide oj) het Noorder

Veld ('11 het IJiiiiiei' ^'eld \i-ij wel iii dezelfde richting van N.-W.

naar Z.-(). achter elkander, doch gescheiden door groote tnsschen-

i'uimten, waarin het keizand omniddellijk rnst op })raeglaciaal gelaagd

wU Rijn-zaiid. l)e (ui(k'rlinge afstand is resp. 2, 3, 1, 2, 1,5 K. M.

Behalve het kleine leeniplekje op het Xoorder \ eld liggen al deze

leemniassa's, hoe\vel zeer nabij den ooslelijken rand, op de hoogste

tleelen van den Hondsrng.

Het gelaagd wit Rijn-zand is onder anderen te zien in een zandgroef

O]) de Kleine Escii van Eksloo (onder + 0,4 M. keizand), in een zand-

afgi'aving aan den noordelijken rand van laatstgenoemde Esch (onder

0.3 M. keizand) en op het Ziiider \'eld nahij den zuidelijken rand van

de Achter Esch; dan liij de \'a]ther Schans (onder 0,3 tot 0,4 M. kei-

zand], in een zajidgroef ten Oosten \aii het Kamper Veen (onder een

e\en dikke laau' keizand on xcrdci- langs hel veen tiisschen Valthe

en Weerdinge.

Het westelijk hlokleem xorinl daarei tegen een lange en hrcede

sti-ook, die tiisschen p]es cii Kiuincn niet onderbroken schijnt te zijn

en 1 tot J,5 K.M. breed is ; zij l)ereikt waarschijnlijk over haar ge-

heele lengte een dikte van '2 tot 3 M. en is bedekt door 0,7 tot 1 M.

keizand.

Het ontstaan van den H(tndsi-ng naar de in de vorige mededeeling

aangednide hypothese kan aldns slechts met deze westelijke strook

blokleem in vei'band \vorden gebracht. Andere thans waargenomen

feiten doen mij evenwel daarnaast aan fiictoren denken, die l)ij de voi--

ming van den llojidsrng misschien nog i)elangrijker rol gespeeld hebben.

Ook bniteji den Hondsrng, lot Hoogeveen toe, wordt namelijk de

ondergrond gevormd door het [)raeglaciaal lvijn-diln\inm. In het

Eester Veen ligt het \\'eder onder een ten hoogste ] M. dikke laag

keizand. In het Elders \'eld tnsschen Scho<iiioord en Schoonloo is

het praeglaciaal zand wegens innige xermenging met een deel der

bovenlaag grijsaclitig geel geklenrd; het voorkomen van veel gerolde

keitjes van wit kwarts en lydiet, daarin herhaaldelijk t(»t 2 M. die|)te

waargenomen, laat erkeimen, dal men ook hiei' hootdzakelijk met

onde Rijn-allnvia te doen heeft, «He lalei- vermengd zijn geworilen

met de groncbnoraine. Te Schoon h)o neemt men in een zandgroef

een soort gemengd dibivinm waar; rolsteentjes van wit kwarts en

Ivdiet liggen er in het zand naast Scandinavische granieten. Blok-

leem komt in deze streek slechts in kleine pai'tijen voor, zooals op

'J.5 K.M. ten Z.-W. van Schoonloo.

Te midden van het Eester \een, op 4 K.M. afstand jnist ten zniden

van Westdorp, verheft zich, gelijk een vnlkanisch eilandje boven de
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zee. op vulkoinoii ciXru lonviii oon rondo licmcl. Mot ooii basis \aii

ongeveer .'50 AI. iniddollijii en circa 5 M. Iioou', dool hij auii ccii

zeer 2:i'oo(oii graflu'inol donkoii -. hol is de hcUciido liraiiunershooi».

]>e 8anieiistolliii<i,' van dezen houvol laat evoiiwci niet <lo voorslol-

Hng toe, "welke men op den eersten blik zou geneigd /ijii /ich Ic maken,

dat men met een werk van monschonhand lo doon liool'l. Hij li('>laat

namelijk uit wil kwai'tszand met gerolde keitjos \;iii wil kwarts on

Ivdiet, hetzelfde j)i'aeglacicia,l Ilijn-zand, dat ook don oiuk-rgrond dor

omgeving vormt, met een slechts 0,2 tot 0,5 M. dikken mantel \aii

glaciaal koizand.

Nog minder dan bij den Hondsrng gaat het hier aan, het ontstaan

der verhelÜing aan opstnwing door het voortschnivend ijs te verklaren;

de beweging zon dan \an alle kanten naar dat eene punt moeten

zijn u-erieht geweest. Het komt mij xoor, dat slochts door een daar-

boven gelegen hebbend druk-minimnm \an het ijs, vermoedelijk ont-

slaan na een (rlefscho'uti/h/i' in (k' periode \an het afsmelten, te \er-

kha-en is, hoe alleen daar, als een eilandje, de bodem is 0})geperst

gew oi'den.

Niet onwaarschijnlijk wordt liot nu. dat men ook de oi)j)ersing

van het praeglaciaal Rijn-zand in don Ilondsi-ug xoor een deel, on

wellicht het grootste deel, aan oon doi-golijk di-uk-mininuim, ontstaan

na een grooten smolt waterstroom, dio zich aan i\v opj)ervlakte \an

hot ijs in de richting van hot N.-W. naar hot Z.-(). had ingesneden,

of wol aan oon aldus u-orichlon barst, hooft toe lo schrijven.

Scheikunde. Do Heer Louky dk Bruyn biedt, ook in naam van den

llcor W. Alukkda van Eki-astI'^in, een mededeeling aan over:

„Foriii((l(h'liiit'(iin'thiil('cii)-(h'rir(i(eii run suikers t'ii (/Ii(rosi</('ii.

In eoiio vroegere mododooling 'j hoi>b(,'n wij roods gemeld dal form-

aldehyde in waterige oplossing met sommige suikers ingedampt,

oji dozo laalslon inworkl. Zulks bleek uit de behmgrijke veranderingen

in draaiing. Wij hoi)i»en toon lexons opgomorkl dat het toen ter tijde

nog niet gelukt was gekristalliseei-de verbindingen uit de strojjerige

reacticprodncten te isoleeren. Deze Ironwens a allen bij indampen

mol \ool water weer gemakkelijk uiloon, zoodal de znixore suikers

toiMiLiblijven. •'j

Tollens had ongo\ooi- Ier zelfder tijd') een gekrislallisoorde mothy-

1) Ver.slagen 9. 37.j (1'JUUj.

2) RuFK en Ollendorff, Ber, 32. 323G (1899), liebhcr, sommige suikers uil ver-

scliilU-nde liydrazinen door indampen mol formaldeliydoplossini^ geregenereerd.

'^) IJericlile 32. 2585 (19Ü0). Zijne proeven waren eenige jaren vroeger begonnen.
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leengiucose bereid door een oplossing van glucose iii foi-maliiie te

meiigeii luel zoutzuur en azijnzuur en liet mengsel eenige maanden

te laten staan. Hij verkreeg een monotbrmai-derivaat met een nog

krachtig reduceerend \ermogen tegenover Fehtjng's proefvoclit. Andere

suikers gaven hem een negatief rcsiiliaal.

Bij het voortzetten van onze proeven i)leek het mi, dat meer besten-

dige verbindingen van blijkbaai' anderen aard als die welke in bovenbe-

doelde stropen voorkomen, /icli \ormen indien men de droge suikers

met gepolymeriseerd t'oi-maldeiivd li-ioxyniellivlcenj samensmelt, liet

draaiend vermogen blijkt dan sterk gewijzigd vn het reduceerend ver-

mogen belangrijk \ei'miud(M'd: dit laatste bereikt, na koking met verdiiiid

zuur, A\eer bijna liet xoor den suiker geldend bedrag, llici-iiit Nolut

dat l)ij de inwerking- \an den Miiker met het foniialdelnd de aldehxd-

groepen verdwijnen.

Het gelukte nu bij meerdere suikers (en glucosiden). gekristalliseerde

of constant kokende \erbindingen af te zonderen, door de gesmolten

massa in zAva\elzuur van verseliillendc coju-eiUratie of in phosphor-

zuur te brengen en de \Ioeistol' daaiiia met eeji orgajiiscli oplosmiddel

(bijv. ehloroform uil te schudden; de «liformalverbindiuLien gaan dan

daarin over. In sommige ge\allen ontstaan gelijktijdig monoformal-

dei-ivaten die in water en aleoliol gemakkelijk, in ehloroform moeilijk

oplosbaar zijn en zich dus jji dit opzicht omgekeerd \erhouden als

de diformalderi\aten

.

l>eide, de di- zoo^^'el als de monomethyleensuikers, xvei'ken niet

meer reduceerend op Fehling's proefSocht en verhouden zich tegen-

over })henylhydrazine indifferent; de carl)onylgroepen zijn dii> bij de

inwerking van "t formaldehyde verdwenen. Na koking met verdunde

zuren treedt het reductieAermogen weer op. Deze stotfen moeten dus in

de eerste plaats xvorden opge\'at als glucosiden, afgeleid van het in

vrijen toestand onI)ekende methyleenglycol CH.^ (OH)., ^). Tot de vor-

ming van de diformal-derixaten hebben dan verder twee der alcoho-

lische hydroxvlgroe[)en \aii het suikermolecule medegewerkt.

In formalmethyleenxyloside en -arabinoside is een hvdro.wluroei)

niet meer aanwezig; a/ijii/iiiiraidiydride en beiizox Ichloride toch '.\ er-

ken op deze stollen Jiiet in. Aangezien jui blijkens de analvse twee

mol. water zijn uitgetreden, kan men voor de genoemde |)entose-

derivaten bij>'. de volgende constitutiefornudes opstellen:

1) Het door Tollens (1. c.) verkregen methyleenglucose werkt nog sterk redu-

ceerend; het kan dus, naar het ons voorkomt, niet, zooals Tolle.vs doet, opgevat

worden als een glucoside; blijkbaar liebl^en alleen twee alcoholgroepen van de glucose

tot zijne vorming meegewerkt.
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Diformalxylose (C^ Hm Oj kristalliseert zeer fraai uit hcuzol of

benzine; snielt|)nnt 56°—57°, [«]/> (2% <>|>l- in methylalcoliol) := -)- 25", 7;

gemakkelijk suhlinieerhaar.

Diformalarahinose is een eenigszins olieachtige kleurloo/e \ loeisiof,

in 't \aciiiiiii oiiontleed destilleerbaai' met een kookpunt van 155° hij

+ 32 m,m. druk. [«]/> (2"/„ oph in methvlalc.) ^^ — J'>''-

Uit ghicose kan dooi- het boxen aangegeven (mderscheid in oplos-

baarlieid e(Mi slrctopaclitig (hformal-deri\aal xxorden gescheiden \an

een vaste nionoformabcrbincHiiu-. lieide stollen reduceeren niet en

wei'ken niet met phenyllndrazi]!. liet is xvaarsehijidijk dat zij mengsels

zijn ; de laatste stof toch, hoewel kristallijn, bezit geen schei-p smelt-

jnmt (140—150°) en geeft bij de analyse geen l)evredige]ide cijfers;

zij kon ('clitci- tol nu toe niet door omkrislallisatie in meerdere slotren

worden gescheiden, liet diformalcU'rivaat, gedui-ende Ncie maanden

met oplosmiddelen in aanraking gelaten, bleef stroopaclitig.

Beide verbindingen bevatten nog een of meer vi-ije hych-oxylüroepen ;

«ie ix'actieproducteii. door unddel \an azijii/uuranliydride en benzoyl-

chloride verkregen, waren tot nu toe niet lot kristallisatie te brengen.

Zij zijn voor gisting niet vatbaar, \crliindere]] echter niet (k' uis-

ting van gelijktijdig aanwezige glucose maar \erlangzameii ze alleen.

Hel gelijktijdiu' ontslaan \an \'erscliillende isiunei'e miHio- en difor-

malglucosiden kan, zooals gemakkelijk is in te zien, liel onhexi-edi-

gend i-esultaat verklni-en.

De galactf>se gaf producten xeruclijkbaar met <lie xci-kreucu uit <\c

glucose. Het onduidelijke ki'islallijne nielliy leeiiLiaiactoside uinn(»lbr-

malderivaal) is ecliler blijkbaar een zuixcr licliaam, hel smelt|tunt

toch van 20:r bleef constant : [«j^ (in 2"/„ n\ ;il»'i"ige opl.j =^ + 124°..S.

Het wordt echter nog nader onderz(»cht.

l''ructose u'eefl een Lioed k rislalliseereiid IbrniiduietliylecidVucloside :

bij zijne bei-eidiuü' moei meii gebruik maken \au een z\\ nvcizuur \ au

507„. 'tSmpt. is 1)2 , [«]z? (2% wat. opl.j = — ;i4'M).

I
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^/-Sorhose licefl ceii dcrixaal met een winpl. vaji 54° en een [«]z>

(2Vo <>|»1. in water) =: — 25\ rlianniose een met een sm|>t. van TH",

en een [«J^ [().47o ••p'- i" watei-) = — 18^; ook inainiose ixQet'i een

kristallijn derivaat.

De (inono)ineth\leen,iilneosideii onthnMien mv^ een zeker helanji'

aan de analouie welke zij kraelitens iiiunie eigenschappen vertoojien

niet de uewone rietsuiker. p]venals de laatste nit glucose en fructose

zijn zij, (lok (»iider verlies der twee carbonylgroepen, ontstaan uit twee

aldeliN'den Axaaruit eeii mol. water is nitgetreden. Het reductievermo-

gen is verloi-en gegaan; tegenover phenvHiydrazine zijn zij indifferent

ge>vorden. Echter dooi- koking met verdunde zuren worden de com-

l)OJicjiten ouder watero[)name gemakkelijk teruggevormd.

Het kan geenszins verwonderen dat de methylgiucosiden, evengoed

als de hexieten, de oxvzuren en de snikers, in staat zijn zich met

formaldehyd te condenseeren. Reeds bij 't samensmelten der gepoe-

derde giucosiden met droog trioxymethyleen ontstaan zij overvloedig.

Goed gekristalliseerd werden de formalderivaten verkregen ^an

methylmamioside [smpt. 127', [f(]D = -f- 10^.5], van |?-methyl-(^/-glnco-

side [smpt. ï'SiP, inactief], van «- en /^-methyW/-galactoside.

De derivaten van ^{-methyl-r/-glucoside en \an amyl- eu acthyl-r/-

glucoside zijn dikke \loeistotïen.

Het is opmerkelijk dat saccharose samengesmolten met trioxymethy-

leen gesplitst wordt, zoodat een mengsel ontstaat van formalderivaten

^an glucose en fructose, a\ aai-uit de hiatstc kristallijn Avcrd afgescheiden.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt, ook in naam ^au

den Heer .1. W. Dito, eene mededeeling aan: ,iDe Jiookpiiuts-

li'üinnie voor lu't siisti'rm : Injdiucini' -|- /rafer".

In een vorig „\'erslag"^) heeft de Heer Dito de i-esultaten vau (k^

bepalingeu der dichtheden Aan mengsels vaii hyih-aziue en water

medegedeeld; uit de cijfers bleek, dat eene maximumdichtheid volkomen

fof althans bijna A-olkomen) overeenkomt met de samenstelling N, H^

H^O. Aan het einde van die noot werd nog medegedeeld, dat zon

worden getracht de kooki)uulskronHne van het systeem hydi'azine

-|- Avater te liepalen.

Wij hebben ons lui iu deii laatsten tijd met die bepaling bezig ge-

1) Vergad. van 19 April 190:2, p. 838,
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lioiideii ; liet ivsiiliaal ov \aii is iji de \olj^\'Ji(le lalirl cii dr UijUe-

hüoreiulc kroiiune iieei'uele''d

Hoevoolli. V. 11. m?ng.sel

eii b;iroiiiet(M'.

Temp.
Aantal mol. N.JI4 o]) ItX) mol.

vloeistof. . ilaiiip.

oOO iiriii. 75Ö.5

{<."> RT.

38 gr.

:>0 LM-.

7GS.0

110.

H

1.1

t

10t>.2

104. ()

10.^). 9

107. i")

109,15

'lli.0

•111.95

il7.95

1-18.6

119 2

119.8

120.2

120.35

120.45

120.5

[120°5

120.'

5

120.25

110.9

119.5

119.25

118.8

ü.i

14.2

19 5

34.0

41.7

42.9

45.2

.50.3

51.8

53.3

54.8

56.0

58.5

02.5

05.8

08.3

72.7

73.6

7()

O.IS

1.1'.

2.7

3.9

0.2

13.8

25.0

30.3

34.9

41.7

44.0

48.75

52 8

53 5

.58.5]

72

75 .

5

81

8:5.7

\ noraf na de (ipiiit'i'kiiiL!' dal de xcrk renen udallcii, xooriiamrlijk

(lic \Nelk(3 Uclrekkiiiu- lichltcii oj) de mciiiix'ls mei liouu- li\ (li'a/,in('-

jj:cluille, Jiiet die nauw kciiriülicid kiiinirn Itc/.illcii, \\cn\(' l>ij andere

inenjrsels horoikltaar is. NOopccrsl is lid xi-ijc livdra/iiu nc kosdiare

slof; lu'l werken niel eene LiTdole ll(ie\cellieid. noodiu' XiKiiliel nanw-

kenri*; l)e])aleii eener kookpiinlskroninie, eisclil dns niel onWelanufijkc

iiilgavüii. Dim zijn liet vrije livdrazijic zouwei iiis de meiigsels er nuii
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met weinig water (ook het ,/lmlraat" N„ H^. H^O) zeer liTgroscopiscli

en bovendien gemakkelijk oxydeerbaar door de zuurstof van de lucht.

Bij de bepaling door titratie van liet hvdrazinegehalte ^-an de A'loeistof

en den gecondenseertlen damji was contact met den atmosfeer onmoge-

lijk (e vermijden. Er werd hiei'l)ij zoo te werk gegaan dat telkens,

na afdestillatie van een zekere hoeveelheid (bij de hoogere conceiitratie's

iO k 20 c.cM.) 01' gelijktijdig twee portie's (3 a 4 droppels) van den

gecondenseerden damp en van het residu werden gebracht in \ooraf

gewogeji Aveegfleschjes met + 5 c.c.Al. Avater. Er moest noodzake-

lijkerwijze wegens de vele wegingen een zekere tijd verloopen tus-

schen het nemen der monsters en de titratie, iets wat, daar in de

fleschjes ook een weinig hydrazinedamp met lucht gemengd aan-

wezig ^\as, van invloed moet geweest zijn. Een en ander verklaart,

dat de overeenstemming tier telkens in duplo uitgevoerde l)epalingen

dikwijls te wenschen overliet; verschillen, een enkele maal gaande

tot 2 mol. per 100, komen voor. Eindelijk ligt een bron van fouten

in de omstandigheid, dat, wegens de vele wegingen en titratie's, de
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lit'piiliii.uxMi (i|) iiu'iM'di'rc (la.^cii iiiocsleii worden iiiliiCNocrd. zoddal l»ij

vorscliilloiidc liai-onHMorslaiideii is uoik'stillccrd.

Toch \crodrldx ril de rcsidtatcii zrcr uocmI ccn ki-oiiniic Ie coii-

strueei'i'ii waarvan hel rcuolniatii:' xcrloo]) ('cii w aarUoi-'i' is dal de

waarueiuMiKMi u<'tall('ii lid uelieelc \crscliijnsel met een zekei'O nauw -

kenri<i"lieid iiildrukkcn. .luistere resnilalen zijn. zooals «ieze.ud, alleen

Ie xerkrijgen ditor lierlialin.U' der lu-oeNcii niel nrctotere lioexeelliedcu

hvdrazine M.

Ken iiUeressanl rcsnliaai onzer |troe\c'ii liul in lie! Iiewijs dal het

hvdrazinediv<lraal \dlstrekl iiiet, zooals men tot nu toe heeft aang'e-

iiomen, een eheinische \erl)indin,i>" N.jll,.ll.,<) xoorstelt met een

constant kookpunt \an + l:^<)^. Kiiienlijk is dit resultaat, vooral ook

na de proevcMi van Kniktscu ovov het svsteem zwa\ ('lti'io.\v<l -j-

water '), niet opvallend. De neiuinu' tnsschen S()., en H,() (uii zich

samen te hinden is ^rooter dan die \aii N., Il, en H.,( ). ^Vaar nu de

kook|mntskromme voor het svsteem zwaveltrioxvd -|- water een

maximum vertoont niet beliooreiide bij de vcrbindiii,^' li.^ S( >, maar

bij een mengsel van 98,5 "/„ H, SO^ en 1,5 "/„ H,0, dcaar kan het

geenszins verwonderen dat bij het svsteem hvdrazine -|- watei' het

maximum eveneens verwijderd ligt van de samenstelling N, 11,. H,O.

.Men ziet nit deze cijfers dat eene vloeistof kokende bij 1 IJI^'.H en

met ongeveer de samenstellijig 50 mol. X.dl, -\- 50 mol. Ik^O, een

damp afgeeft die + 42 mol. N.^II, en 58 mol. ll.,() be\at, terwijl

een damj) \an ongeveer de samenstelling >.'., 11,. Il,,(> woidt afgegexen

bij + r20\4 door ceiie vloeistof welke + 54 mol. N.^ II4 en 4(5 mol.

1I.,(> bevat.

rit het verloop dei kromiiic blijkl dal een maviiiiuiii kookpuiil

van + 120". 5 behoort bij een xloeistof met + 5<s mol. X., 11,. De

proef heeft geleerd dat een mengsel \an 4- 58.5 mol. X., 11, en 41.5

mol. II., O bij 7(iO m.ni. druk coiislaiil kooki bij 120.1. In (K- lalic>l

liclibcji wij dus \(»or 771 lu.ui. I2(r.5 ingexiild.

lil hel \-erloo|) i\rv eerste liell'l der kromme koiul ook duidelijk

hel door ('iKTii's waai'Li'euoiiieii \('rschijnsel l(> voorschijn, het feit

n.in. dal bij "l koken \au \('rdun<le hvdraziiieoplossingeii eersl bijna

uil^liiileiid waler o\('r<le^lilleerl lerw ijl locli hel ko:tkpiiiil uiel onbe-

langrijk slijiit. y\('\\ iiiau' aauueiiieji dal \ oor hel ( miLick* 'e rde gexal :

1) GuRTius deelt incdo <l;it tm-or tjcconcoiilri't'rdr liy(li;iy,iiit'e|ilo.<.viii|_M'ii Itij "I koki'ii

l)ij gevonen druk iiol 'jla-^ aaiilaslcii. ]V\] di' <.'i'\v()iii-' ^hisapparaU'ii (riaclionin'cr-

kolf eu glazen koeler), welke wij hebben gebiiiikl, was eene iiiweikiii;: oji liel glas,

ook van de zeer geeoneenlreerde oplo.ssingeii, niel merkbaar.

2) Ber. 34. 4088 (1'JOl).
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veel liv(li'a/,i)i(' cii wciiiiu' wjitcr, lict/cirdc Liddl; om de aangegeven

reden licltlx-ii wij /.idks nicI kiiiiiicii \astslelleii.

Mei dc' hepaliiig dei' \ iscosileil \aj) liel svsleciii : livdra/.iiic -|- waler

lioiidt een onzer (T)ito) zieli i'eeds be/iu', Icrwijl in saiiiciiwei-kin;:.-

mei Prol'. 1'j;ns'|' ('oiii'.n, reeds mcerclci'e maanden geleden |)i()e\en o\"er

liet eleelrolvlix'li gcicidingsvermogen van dalzelfde systeem en van

oplossingen \an zouleji in Iiydmzine zijn aange\cingen ^).

Scheikunde. — De lleei- Loi^in dk Hrlyn l»iedl, namens T)i-. ,1. ,1.

1>1,ANKSM.\, eene mededceling aan over: „De iiUi-aiiiulcciildlri'

i'er.sckuu'iini hij /i(/Io(/eenacctaniIt(l<'n en hare .snelheid."

Reeds vroeger -') werd er de aandacht op gevestigd dat de gemak-

kelijke hromeering, nitreering, snlfoneering enz. van ])henol- en

anilinederivaten kan verklaard worden door aan te nemen, dat daarbij

eerst het halogeenaloom of de groepen NO, ot' SO^ H in de zijketen

treden, en daarna door intramolecnlaire versehniving overgaan naar

de kern. Hoewei nii reeds een groot aantal verbindingen bekend

zijn met groepen uebonden aan N of O, die onder den invloed van

bepaalde agentia naar de kern overs|)ringen, was tol nn toe voor

deze gevallen niet met xolkomen zekerheid bewezen, dat men hier

werkelijk met een versehniving vaji atomen of groe|)en in een molecnle

te doen heeft, en niet met eene i-eaetie waaraan mecM-dere moleenlen

deelnemen, iets wat volgens sommigen ^) niet onwaarsrhijidijk is.

Om dit te onderzoeken was het noodzakelijk de reaetiesnelheid te

weten. \ erliej) de reactie monomolecnlair dan had men werkelijk

met een intramolecvdaire versehniving te maken; was zij bimolecnlair

dan gold het eene dnbbclc onr/.etting tnsschen twee moleenlen.

Als geschikt voorbeeld voor dit onderzoek werd mij door prof.

LoBRY üK Bklyx gewezen op de door Hfadkk ^) ontdekte omzetting

van het acetylchlooi'ajiilid in parachlooracelanilid onder den iinloed

van zontznnr.

('H,('0N( II-^(M1,('0X( )ci.

Zooals bekend, kan men hel chloor in acetylchlooi-anilid titi'ime-

tiMscli bciialen door de liocv e(>llieid jodinni, die zich afscheidt na

1) Zie RecLieil 15, 17'.i.

~; Versl. Kou. Akad. 25 Jan. en 29 Mit. 19U2.

•^) Armstrong, Jouni. Cliem. Soc. 77. 1053.

^) Ber. 19. 2273. Slossen Ber. 28. 32G5.

11

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. X'K 1902/3.
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joo\(H'Liiii,Li- \;iii 1\ I in a/.ijii/Jirc (iplossiiiü': liet //-clilooiMccci-aiiili*!

].,,;|nj.,.|-| ||j(>| iiicl |\ I :

(',, II, XCICOCIl, + -2 11 1 =r, 11, X II ('O ('11, + IK'! + I,.

Hol ai'elvl('lilo(»r;iiiili<l wcimI hcrcid \olü'eiis de (>|i_!j,a\(' \aii ('ii \'i"i' \\v \v

('II OirroN'^ door acetaiiilid \v sclniddcii mol oon cliloorkalkitplossiiii;-

<lio kaliimii>ioai-bonaal hovado. -Mon /iol liiorltij, dal na oiigeveoi' Vj

a I ininniil licl aoi^laiiilid hijiia <i-oliool is op^vlosl ; na onkolo iiiiiinlcn

solioidi /.icli dan hol aooty-loldooranilid in krislallijiioii toostaiid af.

(^ji.VTTAWAV 011 OirroN uoNon aan, dal doz,o \crltindinu' iiislahiol is on

spontaan lanji'zaain zich oiiizot in /y-chlooi-aoolaiiilid. UiJ nader oiidor-

zoek hlook mij. dal dv oor/.aak liior\an mooi lic/.oohl woi'dcn in don

invloed \aii hol /oiiliohl. Zoo Nvas (\c-av stof i^oheol o\oi\uepiaii in

/>-ohl()oraoolaiiili(l na J4 dagen l)elielitiii;i>' (14-28 Mei) hij bewolkte

Inehl, terwijl dezelfde stof op een helderen .Innidau- in een dag' totaal

was omgezet. ()[) dezelfde wijze I)look, dat dv analoge broomverbin-

ding C„ II5 N IJr (*0 CM., o[) oen .Innidag gcilni-endo (\q middaguren

in 'direet zonlicht na 3 a 4 uren zioh totaal had omgezet; dooi-

belichting met gasgloeilicht na 70 uren; in dilfniis daglicht was dv

oinzclling na enkele dagen \()llo(ng, torwijl zoowol de chloor- als

broomvorbinding in het donker onverandord bewaard konden blijven.

Mon ziet dns dat Br en VA gebonden aan N onder den imlood

\aii hol lichl naar dv kern verspringen. Bij het raadjilegen (\r\-

lillcralnnr word gevonden, dat Bambergek "') reeds had aangetoond,

dat phon\lnilramine door 't zonlicht wordt omgezet in o- on />-nitra-

niliiio, terwijl hem ook gebleken was, dat nitro80i)henvlh\dro.\ylainino

dooi- direct zonlicht zeer snel wordt ontleed, soms zelfs (wplodeerl.

I )( i-('a(-lic hccfi hior oon moor sanuMigoslold xcrioop: hol corslo

sladiiim \aii hol proces is waarschijnlijk do \ (>rspringiiig \aii (\v

Xn-gi-(»cp naar <lo korii.

Onlangs hooft Kmi'S(iiI':I';i«' '*) aangoloond, dal azowIxMizol door dirc(-l

zoiili(-lil wdfdl onmczt'l in ('-((.xyazobciizol.

Wij zien dns, dal Br, ( 'k X<).,, X( ) en (), gebonden aan X onder

den imlood \aii zoiili(-lil \aii de zijkclcii naar <lc kern vcrspriimcn

en iin'l ('cii w alorsl(»faloom \an plaals \ ('rw isscicii ').

In dt' \-oriu(' iiKMicdccling (1. c.) W(>rd nog op de analogie \aii de

1) Journ. Chem. Soc. 79. ^J7.s.

2) Bei-iclile 27, IJOi, lÖÖi, 34, fUl.

^) VltsI. Kon. Akiul. 31 Mei i'.)0-J.

') Voor |ilii'iiol(i('iivalc'n niet aloiiicii of groepen ;imii iIc <• t;flioii(lcii /ijn no^^

fïfcn licliliirocvcii jicnoiiicii, lic! is waiiiscliijnliik, dat liet zoiiliclil 00!; Iiicr invloed

zal lu'Mx'ii op de versprin;j;iiif; van alonien of i;roepeM van de ziikf^tenna.ii- de kern,

zoodul men bij de hereidiny daaiop zal hebben Ie lellen.
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CHg-gi-oe]» met NH.^ 011 OIl ucwc/.cii. Mcii /id lii'M' nu eclilcr een

verscliil ()[)li'('(l('ii. Terwijl locli lid /.oiilichl hij Nll.^-dcrixntcii lid

liiti'<Mleii vjiii aloiiicii of tiTocpcii in de kern hevonlerl, oiilshuiii Jiiisi

l)ij (yll.5-(lei'iv;iteii, l»ij\-. hij hroniccrinu- en cliloi'eei'iiig van luluol, in

het zoiiliclit \('i'l)iii(liiiii<Mi uid IJr cii (*1 in de zijketen ^).

Er moge liicr nog even xNoi'den gewezen ()|> de proeven van

Srpkk ') en Kkkaka ) die bewezen liehhen, dat door eliloreeren van

j)aral)rooniloliiol naast het />-l)roonil)enz\'k*liloride ook y>-broomhenz\l-

hroinide ontslaat ; lii(M' treedt dus het hrooni uil de kern en worfh

in de zijketeii ing"\-oerd '). Deze kwestie xerdient een nader onderzoek.

])e l)e[)aUng dei' reactiesnelheid werd nu door mij [na meerdere

voorproeven, welke o. a. leerden dal de omwisseling van (U tegen

H door znren katalylisch zeei- wordt bevorderd] op de volgende

wijze uitgevoerd. Het aeetylehlooraidlide ()^ a 4 gr.) werd opgelost

in 100 gr. ijsazijn (100 "/J, daarna werden JO cc. zoutzuur, bevat-

tende 2,9127 gr. HCl, toegevoegd en eindeliik werd met water

aangevuld tot 500 cc. Deze oplossing werd gel)raclit in een zwarte

flesch en in een thermostaat op 25° gehouden. Nadat de temperatuur

van 25° was bereikt werden 50 cc. uit de tlescli gepipetteerd. Deze

werden gebracht in iOO cc. \valer om de reactie te doen ophouden,

daarna w crd overmaat eener KI-oplossing toegevoegd en de hoeveelheid

jodium die zich arscliei(kle mer een thioMilfaat-oplossing (0,150 N)

getitreerd. Hierbij \verdeii de ^•olg•ende resultaten verkregen :

t in uren. cc. Na^ ^.^O^. l.

49.3

V, 42 0.160

1 35.6 0.162

ly, 30.25 0.163

2 25.75 0.162

27, 21.8 0.163

3 1(S.5 0.160

4 13.8 0.160

6 7.3 0.160

8 4.8 0.162

Door loejtassing \aii de rornmle \()or de niononuileciilaire reactie

1 .1
/(• = — / vindt mi'ii waarden xoor /• die als constanten mogen

f A— ,r

Iteschouwd worden.

1) SCHRAMM, Bcr. 18, (iOS.

2) Monatsli. 1. Clirm. 11, 131.

«) Gazz. Gliim. Ilai. 17, L>02.

1) Cf. Hantsch, Ber. 30, i2334. Tiiör, en E.;kkl, Ber. 26. lloi.

11-



( JH2 ^

HiornuMlc is dus l>»'\\('/,t'ii. dat (]o rcaclic wcrkolijk iiKiiKtiiiolcculaii'

is (Ml iiK'ii dus Ie (l(tcu liccri uicl een wci'kc'lijkc iulrauiolcculairr

aliioMix (>r>cliui\ iuLi.

Wcrdcu iu [tlaals \au 10 cc, 20 rr. y.oul/.uur locLicxdciid, dan

^^eld Noor / ,uo\ouden [als i;('uiid(Kdd(^ \au cru aciiltal w aarucuiiiiucu
j

0.(il(): do sucllieid is dus dooi- i\c diihUolc lioexcrllicid z,oulyjiur hijiia

\'\cv maal zoo i*root ueword on. Word in plaats \aii z,oiil/,inir, /,\\a\ol-

/iiur uonoinon in do/olfdo (•onconlralio als hol i)o\'0)i uobriiikio zonl-

ziiur, dan was de omzeiling zeer langzaam, Icrwijl oen goode oonsianle

nief gevonden werd (begin : cc. Na.^ S.^O., =: 32.8, na 24 uren = 29 cc).

In ij'sa/jjn (99 a 100 "/„) vcrloopl de reaclie hiiilongONxoon \eel

sneller, /.oodat loex'ocgen xan zeer weinig zonizuiir xoldoonde is om
de omzetting volledig teweeg Ic l)rengen.

De slof werd weer o})gelost in ijsazijn on daaraan worden 'A cc

zoulzniirliondend ijsazijn toegevoegd (gemaakt door 11(*1 in ijsazijn

te leiden). De hoeveelheid HCl toegevoegd aan •)00 cc ijsazijn-oplos-

sing was slechts 13.5 mg. [Dus nog niet '/.joo ^'^'i ''^' hoeveelheid

HCl aanxvczig in de proef met waterig azijnznnr].

Het verloop van de reactie was als volgt.

t in nren cc. Na^ S^O,,

30.3

29.7

1 28

17, 24

2 22.6

27, 19.8

3 17.2

37, 14.2

4 12.4

47, 10.5

Berekent men hieruit / \olu'('ns de l'ormnl(> /• = / <laii ziel

/ .1 .-•

men, dat hij \oorldnrend tocncomt ; zulks w ijst er o|>. dat *\{' lioo-

\('ollieid \audcu kalalvs.itor iirooter \\or(h. hidordaail werd hij herhaling

\aii de iiroef. 11,1 alloo|» \aii de reactie, moer IK '1 (als Ag ('1 gewogen)

gexondeii, dan correspondeerde mol dv toego\oeg<lo hoexoolhoid

/oiilzimr.

Stelt lueii hoxcu'^taaude Li'etallon nu gra|iliiscli \oor, dan ziel ukmi

duidelijk, dal men hier met een door xcrmoordoring \au den kata-

lysator xersnelde reactie ie doen heeft '

. r.ij de proef met 20 "/„

1) OöTWALD, Lelirh. (1. all-i'iii. CIk.iu. Ijd. 11, T. 11, :iGG.
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iizijiizimi' is cene geringe vcrniecrderiiig van de i-clalief gi-nolo lioc-

\'eelliei(l IK II niet merkbaar.

Ook indien men geen /oiil/jiiir I(»e\(»eg1, maar de oplossing in

ijsazijn in donker laai slaan ki'ijül men liclzclfdc (vpc \an \erloo])

der rearlie. Zoo werden \an eene oplossing in ijsazijn 10 cc. Idkens

na een dag gelitreerd niet

J3. 12. 9. {j,l 3,7 2,6 1,5 en 1 cc. Na., S., O,

getallen waarin zich ooJc weer liet karakter van eene katalytiscli ver-

sneklc reaetie openbaart. Hiernit blijkt ook nog, dat niet de ijsazijn

de i-eaetie doet iiUreden en voortgaan, maar dat de int het product

gevormde katalysator de omzetting teweeg brengt; in liet eerste

gc\al zon eene constante moeten kunnen berekend worden met

behulp der tbrnnde geldemK' \'oor monomoleculaire reacties.

Wij hebben dus hier een geval geheel analoog aan de door ()st-

WALD aangegeven zelfontledinii; van alkvlzwavelznren en \an nitro-

cellulose; deze wordt bij beide z(»oals bekend, door toevoeging \an een

weinig K^ CO^ of Ca CO., tegengegaan.

De reactie in alcohol verlooiit o}) dezeltde wijze; bij ver\varming

oi» het waterbad kan zij, zooals Ciiattaway en Orton reeds melden,

zoo heftig worden, dat de alcohol begint te koken. Door toevoeging-

van een spoortje Na., CO3 kan men dit tegengaan, iets wat door

Armstroxg (1. c.) is geconstateerd.

Wij zien dus :

1". dat de omzetting van acet ylclüooracetanilid in y>-clilooracetanilid

verloo[)t als eene moiKtnioleculaire reactie, en dat zij dus eene wer-

kelijke intramoleculaire atoomverschuiving voorstelt. Zij kan tliis

geheel worden vergeleken met de door \an Dam en Abkkson M

bestudeerde versehiiiving der bromainiden omler ikm inxlocd van

alkaliën.

2". dat Br, Cl, NO^, NO, en O gebonden door N onder den inxloed

\an het zonlicht met een in de kern aanwezig H-atoom van plaats

\erwisselen.

3". dat de omzetting van acetylclilooracetanilid in alcoholische of

azijnzure oplossing het gevolg is van het ontstaan \an een katalysator

(llCl) waardoor de reactie (vooial in 't zonlicht) hoe langer hoe snel-

ler \-erloopt ; zulks kan door loexoegen \an een spdortje nalrium-

carlxuiaal of -aecMaat worden It'gengegaan, omdat daardooi' de kataly-

sator wordt wei'i'enonien.

Het onderzoek zal in meerdere riehlingen worden voortgezet.

1) Recueil 19. 318 (1900).
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Experimenteele Psychologie. I><' \\rv\- Uinki.kk hicdi .laii

,()(ir (Ie liiltlinilicck. de (Hidci' /.ijii Icidiiiu' Im-w crklc disx'iM.-ilic

\;lll I>l". X. -1. A. 1"'k ANCkl'.N ('II uccri de \(tlucildc lodiclll illLl' :

if(h'i'r t'i'iiitit' i'i'iui inhi'iiKii'ii <lii' lul iniii niiiin II ihr hiiliiKji'ii

itinli'i'ijiiitt lijili'iis huil ri'fliVijf <i<iii de scliolcii mor iiinhlt'llKKir,

roorl)('ri'i<li'ii(l /nxK/i'r rii roor/i/rzi-f /{/i/rr <>ii(/('nr//s.

lil aniisluitiiiu' aaji ecu Livdaclitc \aii IJim'.t ') hecfl de Ikmt I^ijanckkn ")

door .")()."> loerliiiueii (\c\- 11. 1>. S., (Jyiniiasiiiiii en der kweekschool

\(»(ir (Uiderw ijzei's ()|tslellel jes ]at(Mi inakeii, 253 oxer een pliolo van

den xoorkani xan liel nieuwe iniiiUhiljel xan tien miikk'n. 252 o\'er

een u'ele llieerocts in een xaasje. De le/.inti' de/er opstellen leert, dat

ilaariii twee groote groepen te onderscheiden /ijii.

De opstellen, die tot de eei"sle groep hehooren zijn aiialx seerendc

opstellen. Daarin wordt door den schrijver het gegeven onder\\erp

opgelost in de détails, die er aan /.ijn te zien. en aan de hand iU'/A:v

détails w(>r<leii zeer vei'schillende. deels siiltjeetiexe. deels zakelijke

lieschonw ingen vas1geknoo|)t.

Deze o|)stellen noemt Franckkn opstellen \an (li'/ni/hi'sr/irijrrrs.

De opstellen, die tol de tweede groe|> hehooren, zijn opstellen,

waai'in liet gegeven oiiderwer|i wordt ()|>ge\ai als één geliiel. dat het

iiitgangspiijit wordt \aii deels siihjcctiexe, deels zakelijke l>esclirij\ in-

gen, terwijl de (K'tails uclieel worden verwaarloosd.

Deze op>i('ll('ii iiociiit hij opsicllcii \an <i('li((l-<iiiiiscli<iiiir,rs.

DicnteiiLiCNolge iMiiiisidiikl hij hei w aaruenoiiieii materiaal in 10

groepen.

(irocp ,\. Iic\al hen. die niets opschriJNcii.

1 . ( li'lii'cliiii iisclnni ii'iiiii.

(Iroep 1*.. Iicval hen. die hel Lie;i'e\eii \oor\Nfrp noemen zonder meer.

(iroe|) ('. In'\al lidi. die hel gege\eii \oorwerp als geheel op\atleii

en daaraan siilijcclicrf (persoonlijke associaties \asikiioopeii.

(iroep 1 ). Iiexal heil. die het Li'e,L»('\ en \oorw erp al> Lldieel (ipvallell

en daaraan :<il,ilijl,r associaties \ astkiioopeii.

( iroep 1-.. I)e\al hen. ilie hel u('ge\eii voorwerp als geheel op\atteil

en •laaraaii aileilej. /oow e| jk rsaitiil/iLc als idktlijLi', as.so-

eialies \ a>l klioopeil.

V il. I!i\i:i. La iics(ii|ili(iii (l'iiii iiliici. rAimc'c l'.-yciHdogiqiic. IS'.lT.

-) X. .1. A. i'V.ANcKE.N, Uver eenigt' vcraiitlorinKen enz. Diss. lüaui^. Anisterdaiii r.tU-',
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IT. IjêiailheHclirijvimj
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(iiocpFj. Ik'\;»I (Ic ()|ts(>imii('ii(I(' — maai' fbiilicvc — di'-lail-

l»(>sclii'ij\iiii»'.

( ii*()(>|) b\,. I)c'\;i( <l(' ('ori'cclc ((p^oimiiciidc (l('l;iillK'sclirij\iiiLi'.

(li'(»e[) (i. I)e\;it (k"l;iillK'sclii-ij\iii,u\ on telkens ;i;iii délails vastge-

kiioopk^ siil)j('cti<'r(' associiilies.

(iroep II. hevat délailbescIii-iJN'iim' en lelkens aan délails xaslLi'eknooiilc

znhcVi'jl'L' as8( )c*ia( ies.

Gi'uep I. bevat détailbeschrijxing en telkens aan détails vaslucknoople,

deels per>toonIijh', deels zakelijke associaties.

Jlang'sehikt men de opstellen \(tl,u-eiis deze groepen dan blijkt:

1^'''. dat liet jj,eii,e\en \'(K)r\\(M-p inxloed lieel'l up den aard der ()|)stelleji.

De zeer L>'edétailleerde pliolo wordl in linl) opstellen «Si keer ofiii

32"/,, als «ielieel opgexat. Détailbesclirijvinü' \indt 172 maal ot" in

687,, V^'^'^^^-

Hij de roos daarentegen trel't men in 252 opstellen 1.")2 maal of

in 6().3"/„ gclieelaanselionwende o|)stellen aan en 100 maal ot' in

39.97,, détailbesehrij veilde ').

Een meer gedetailleerd onderwerp leent zich beter 0111 er een délail-

bes(*lirij\'end opstel \a\\ te maken.
2'^''. dat de aard (1(M' opstellen in de lagere klassen geheel amlers

is dan de aard iV^v opstellen in de hoogere klassen.

In de lagere klassen (d. \v. z. de 3 laagste der H.B.S., de 4 laagste

van het gvmnasiiim) vindt men op 256 opstellen, 80 of 31.3"/,, door

geheelaanselionwers, er 17(5 of 68.8"/ „ door détailbesehrij vers gemaakt.

\'aii deze zijn er J26 oxer de plioto \aii het mnntbiljel; liier\aii

zijn er 18 of 14.1"/,, door geheelaanselionwers en 108 of 85.8"/„

door détailbeseiirijxers gemaakt. Voorts zijn er 130 over de roos,

en dan ()2 of 47.7"/,, door geheelaanselionwers en (58 of 52.4"/" door

détailbesehrijvers gemaakt.

In de hoogere klassen (d.AV.z. de twee hoogste klassen van H. B. S.

en \an (xyninasinm en de K\\ eeksehool) is tlit geheel anders. Op 249

opstellen worden er 153 of 61 .3" '„ gelieelaanschoiiwende en sleehts 9(5 of

38.4"/,, détailbeschriJN (Mide opstellen gex'onden. \'an de 0[)stellen o\ er

hel mnntbiljet zijn er 120, en dan (53 of 49.(5"/,, gc^heelaanschon-

weiide en 64 of 50.4" „ delailbeschriJNcnde. \ aii die o\ (M' de roos,

^) Francken. Diss, p, 65— 70.
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122 iii .•miii.il, /ijii 110 oi' 71). 7"
„

;^('li(M'Iaaiiscli(»ii\\ciidc en sloclils 32

of 2().2"/„ (lótaill)oschi'ijveji(l(' ;L2,vv(>ii(leii. ^)

Iii <l(' la,ii,'(M'(' kl;iss<^ii \v()r(l(Mi diis (mmi ti'i'ooi aantal (k'taill»(.'schrij\eiide

opsicllcn ii('iiiaal<l, in de liooLici-c klassen \eel (+ 3()"/„ of YJ minder.

Deze \('i'niindei"in,U' \aii délailheschi'ijxende opslcllcii in de lioo^'ere

klassen is door Dr. I'^uwckka ,//i//s/(H)f/'i/</ der (lrt(iilhi'sclirrjrin\s"'

genoemd.

Zij vindt ])lolseling -) j)laats tegen de 4'^'- klasse der H. 1>. S. en

tegen de 5'i'' klasse van het Gymnasia in.

Vooral de een\'ondig opsonnnende détailbeschrijx'ende opstellen

(F, eji F.,) o\'erwegen (Xwr^ in de lagei'e klassen (54"/,,). De/.e ver-

dwijnen en ^^or(len hoofdzakelijk ^'ervang•en door zoodanige gelieei-

aajischon\\ ende opstellen, die in het gegeven ondorwerj) slechts den

aanloop zien \'oor allei'lei sll('c•essie^'e, deels snl)jectie\e, deels zakelijke,

associaties, zooals zij in groej) E. A'ertegenwoordigd zijn.

Deze zijn met 5.5",, in de lagere, met 22. 5"/„ in de hoogere klassen

vertegenwoordigd. Deze F]-opstellen zijn lange opstellen (gem. 117

woorden) '') die over alles en nog wal handelen, over allei'lei zaken,

zonder zaakrijk te zijn.

De heste o|)stelien. die, \\('lke in gr(»ep H vallen, détaill^eschi'ij-

\'ende opstellen, in welke elk détail wordt gewikt en gewogen,

terwijl door onderlinge \ergelijking der détails het geheel wordt

opgehonwd zijn \'eel koi-ter (gein. 90 NNoorden). Zij zijn echter onge-

\'eei' in gelijk getal in de lagere (II.4"/j en in de hoogere klassen

(11.2"/„) aanwezig. De vermindering der groe|» F, -[~ 1'
-.
^«^n

•^^•^••'"/o
i^^^

de lagere klasse, tot 20.4"/,, in de hoogere wordt itijna geheel opge-

wogen door de toeneming \aii groep F, die \'an 5.5"/,, lot 22.5"'^ «tijgt.

Dierkunde. — De Heer O. (J. .1. Yosm.vkk Itiedt een oi)stel aan

if()ri'r den rofin niii soniiiNt/c kh'Zi'l-sjiiciila lilj Sjhnizcii."

De overstelpende NerscheidenluMd die men aantreft hij de kiezel-

spiciila der S|)0Jizen heeft reeds lajig de wenschelijkheid doen inzien om
F'. he[»aalde s[)icnla met bijzondere namen aan te duiden; 2". de \ er-

schillende spicnla in groepen iji te deelen. De eerste ])Oging in die

richting is gedaan door Ijowkkhank in 1858, later, in 18(j4 door

hemzelf gewijzigd. Uowkkbank xerdeejde (18(54, p. \o) de spicnla

allereerst in /'essenlial skeleton spicnla" en "an.\ili;iry spicnla". Het

1) ["'kaxcken, Diss. 70— 9"j,

~) Fraincken, Diss. p. 88.

3) Francken, Diss. Tabel XIII en tf.
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is (liiidolijk «lal «loze üi-(»ii(I\ cidccliiii: iiicl op iiiorplidlduisclio kcii-

llirrkrii slclllil.

Sinds l\("»i,i.iKi;i{ il<S()4) uvwezeii liccfi (>|i de iii(ir|)li(>l(iLiisi-lit' waank'

van licl cciitraal-kaiiaal — of lioxcr \aii (k'ii cciitraakli-aad ("Cenlnil-

faticir" . iiocfl OscAK S( iiMiDT tcrcclil y.ijii \ (M-deeIin<i- dor spicula uegroiid

o|i (k' aaiiw c'/.iiilu'id \an <'('ii ol' iiu'cr zulke ceiitraaldradcn. welke

len slotte de assen van de spieuia vertegenwoordigen. Scumidt oiKk'f-

selieidt (1870 p. '2—(i) vier li'rondvornien van spieuia:

1. f/Die einaxiuen Kieselk()r[)ei'.""

'1. (/Die Kieselk<»i-|»ei'. «leren (irnndtorni «lie dreikantiue reunliire

l*viaiuide."

o. (/Die dreiaxigeii Kieselk(»ri)er."

4. /,Die Kieselk«tr|»er niit unendlieh \ielen Axen."

Xoeh (rKAY 1S73. p. 203

—

217j. noch Cartkr (1875, p. 11—15,

30—34) hebben «Ie fundanienteele waarde \aii S(,•Il.^[ll)T's systeem inge-

zien. De jHiginuen. «k»or mijzelf aangewend, daaroj» te wijzon (1881 a en

1884. [t. 14(i— 1(58) liebl»en weinig uitgewerkt. Zoo verdeelden RiDi.ia

A: Di'-Nnv 1887, p. W) de spienla der Monaxonida in «Ie eerste

plaats in Megaselera en Mieroselera, ocii indeeling die tcii slotte over-

eenkomt met die van P>owerbank en xaw Carter. Sollas xolgde zijn

\«)«)rbeeld, niettegenstaan«le hij niet \ ergat dat het oiidersehcid verre

\an aliMihiul is. Zeer lereelit merkt hij «)p (1888, p. LUI): "the

mieroscleros and megaseleres pass int«) eaeh othor b\- easy gradations,

so that it is not possible 1«> say w liere one ends and the othor begins,

indeed ihere wonld be a cerlaiu coiin enienee in aeeepting a ihird

«bv isioii «if inlerme«liale «>r mi«ldle-size«l spienles, w hieh we mighl eall

mesoscleres.
'

Eindelijk, in 18811, w«>rdl het systooin van (>s( ar 8(nMiiyr toegepast

d«i«»r S( lu i.ZK cV 1>F,N1)I',M'K1-I). Zij onderscheiden ,/|)olyaxone, tetraxone,

lria.\«ine nnd mouaxoue Xa«leln.

Hel is niel mijn doel thans te spi'okeu o\er triaxons enietraxons;

\oor liel oo,i'«'ni)lik weiisch ik slechts >lil te slaan bij zekere monax-

on> en sonnnige spicuia !«•! iioi: toe mee-tal beschouwd als |iolya\«»ns.

In «Ie Lir«»ep der moiia\ou>. «I.w. z. >picula mei een enkele a>. kan

men twee lioof«l-af«l«'eling<'ii maken naar gelang «Ie ideale as ai «»f

niel in een plat vlak ligt. liet >preekl \au zelf dal in hol eerste ge\ al

de lijn. die di- a> \«>or>lell. kan zijn reclil. u«'bogcii. g(\u«>lfd eic. In

liel tweede geval blijkt die liju «'oll sclir« »ellij|| Ie zijii. ') Do spicuhi

V Nalmirlijk zijn «leze Ifiiiifii ciiin '^vm\o salis Ic luiiicii. (Jccii liinjujiisclic for-

ma lir is odil ^M'liccl mallicnialiscli. /«lo kan ilc as vaii «-cii gc^ullil siiiciilmn

\\v\ iMiis niet vcilkdiiM'ii in een plal vlak li^'iicn zoii<l"r •clitiT in lul min t Ie

vergelijken te zijn mei een stliioeilijn.
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welke onder de eei'ste groep vidleii, slel ik voor yW//?/7,ïW/.S' ^) te noe-

ineii, die van de tweede spini.ro/ts ^). Tot de i)ediiiaxons heiiooren

oxea, ^^tyli, tyl(»st\ 11. soinmijre f,aiii[)liidisci ', soiiiiiiige //toxa" enz. ejiz.

Ijitusscheii. ik wejiscli meer bepaaldelijk te handelen over de spiraxons.

Wederom kan men hier twee gevallen ondei-scheiden : («) de schroef

wordt irevormd door een lijn over liet o]»pei\lak van een cirkel-

i-\ lijider ot' wel (ii) over dat van eeji ellipiiselie cvlinijer. De spieula

\ aii de eerste soort knnnen wij «-sj)iraxons noemen : hierbij is de

helling van <le schroetlijn meestal groot. De andere spicnla zijn dan

,i-s|)iraxons: de liellhi": van «Ie schroeflijn is hier klein.

Laat ons eerst de «-spiraxons nader beschonwen. Tot deze ^roop

l)ehooreii vooreerst de spicnla bekend onder den naam van sigma-

spirae, toxaspirae, spirnlae enz.: verder zulke als meestal spirasters

wortlen genoenul, en welke ten rmrechte door de meeste S[)ono:iologen

^vor(iell besclionwd als gewijzigde asters. Daaraan is, meen ik, Schmidt

schuldig. „Eine blosse Modification dieser Kugelsterne," zegt hij (1870,

p. 5,) ,/sind die Spiralsterne oder Walzensterne. Sie werden z^^ar in

mandien Spongiën nur allein, d. h. nicht untermischt mit den Kugel-

sternen angetroffen 'Splidstirlla cnnctatrii: Sdt. Chondr'dhi ijhyUoiks X.),

hantiger aber, wie wir nnten in die Specialbeschreibung (z. B. \on

Sph'nictn'Un luirriihi X. uud Stdletta hjstriv X.) hervorheben werden,

lieiren alle Uebergange von den normal centralen Sternen zu den

gezogenen Spiralstenien vor." Ongelukkigerwijze heeft Schmidt zijn

belofte niet gehouden: want iji de iieschrijving van >S/>/ti;»c//r/A/ Aor/vVA/

\ indt men er niets over. en Strllfttn hystric is goheel en ai \ ergeten.

Schmidt is derhalve in gebreke «rebleven ook maar eenig bewijs voor

zijn stelling te leveren, dat ,,Spiralsterne" gewijzigde ^Kugelsterne"

zijn. Desalniettemin is Schmidts bewering algemeen aangenomen;

«lok ik heli mij daaraan schuldig jremaakr.

SoLL.\s (1888 j». LXI; onderscheidt twee \oorname serieën van

microscleraj spicnla : "the radiate or astraKand thecurvilinear or spiral".

De eerste worden «i:enoemd "asters", de tweede "spires". Xu \ erwekt

het inderdaad eenige bevreem<ling wanneer wij verder lezen, dat

<le ,/astei-s" in twee subsecties worden verdeeld: "the true astei's or

euastei-s, and the strejiiastei-s or those in which the actines do not

proceed from a centre biit from a larger or shorter axis, irlik-h is

iisimihi spirii}"
. Het ÜLTt vdoi' de hand te meenen dat die streplastei-s

<laii \ eeleer tot de "spires" zouden moeten worden gerekend. Zooveel

i:? zeker, dat nóch Sollas, nóch eenig ander schrijxer drinirende ariju-

V ^fd<v5<r, plat, vlak.

-) STtti^z (lat. spira), iets dat gedraaid is.
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iiu'iilcii licltix'ii Li('lt'\ ('r<l om <l('ii "spirasici' Ie licsclioiiwcii al> ecu

wij/iii-iim' \aii (Icii "ciiaslcr"". \\V] kciiiicii voorliccldcii \aii /eer joi 1,14e

si iilia \aii s|»irasi('rs : /.ij Ix'/illcii siccds lid i^iMli-aaide, scliioctlijjixoi'üiige

karakter. Maar uccii xonrUeeld is nelceiid \aii spirastei-s oiilslaaii uit

of oMM-uaiiii'eii xoriiieiide tot ware asters. Het is waar dat /idke \vv-

iiieeiidt' oNcruanucu door soinmii'C seliriJNcrs worden Nci'iueld : wij

Iiel)l)eii daar iiitiisselieii xerinoedelijk te doen met een verkeerde

iiiler[)retatie. te wijten aan optisch hedrou'. Zoo heeft l)ijv. Sciimidt

(1862 1». 45) een Tctln/a hislclhitu beschreven, welke belialve .u-ewoiic

asters, (hilihele (''I)o])pelstei-nc") zou I>e/,il1cn. Lkndknfki,!) (1<S1)7

|). 55— 58) lieefi exenwel een Sp/rasfrc/h. histfllata beschreven, Avelke

hij \-oor identiek houdt niet Sciimidt's T. b'isiclhitd en in welke hij

\(Hid dal de \eriiieeii<le asters iji -werkelijkheid "spirasters" zijn. Te

oordeelen naar de s|iiciila welke ik xoiid in een aiithenthiek stuk

\aii Sciimidt's bo\envernielde Tetliva, twijfel ik niet aan de juistheid

\aji J.kndkm'KLd's nieejiin<2:. Te recht verklaart Lkndknfkld de ver-

g'is^sing \an Sciimidt xoor een optisch bedrou', ''da diejenigen Spiraster

«Ieren A.xen iiii Pivparat aufrcchl stelien und dalier \ei*kiirzt gesehen

werden, liaulig wie Euaster ausselien". . . . Nergens kan ik een bewijs

\ inden voor <le stelling dat ^'spirasters" gewijzigde asters zijn; noch

in de literatuur, iiocli in mijn preparaten. Integendeel alles wijst er

op, dal het iiict anders <lan gedoomde rt-spiraxons zijn. Hel feil dal het

in soniniige gevall(Mi inoeielijk is zek(M'heid te verki'ijgeji, dat zij wer-

kelijk schroefvormig gedraaid zijn, is geen bewijs legen mijn bewering

in hel algemee]i. Want in Acrrcnveg do meeste gevallen is het gedi-aaide

kaï'aklcr duidelijk gciioeu', zooals o. a. blijkt indien uien de bew uste

spicnla in hel pi-eparaal iaat wentelen, lerw ijl uien hel door hel niikro-

skooi» bekijkt.

Laat ons de rixniniiiinsh soof/c// der (espiraxous uu afzoiid<'rlijk

beschouwen.

1 . Sl(llllilSIHI'(( .

Sou,AS geeft (1888 p. L.Xllt de xolgeiide oiii>chri j\ iiiLi' n;iii de

sigiiiaspira: "a slender i'od, Iwisled aboiil a siu!2,ie re\olu!ion of a

spiral'". Hij xoeul er aan loe dat hel zicli ouder hel uiikro^koop kan

\ oordoi'ii in <leii xoriii ^U^v letters (' of S naar gelang \ au de richting

waarin men hel beschouwl. \'aii <'eu \erwauleii Miriii \au spiciila,

de 'Moxaspira" zegt dezelfde schi'ij\er. dal hel is "a spiral ro<l iii

w liich llie Iwist a litlle e.xceeds a single re\-oliilioii. The pilcli ofllie

sjtiral i> u>uallv greal and llie spicule conseipieullx appear> bow-

shaped w hen \iewed lalei-allv'. . . . Nel wil iiiij \eorkoineu dal het

niet geheel jui>t i^ te beweren, <lal hel zich xoordoen als een boog

I
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Iii de eerslo plaals lii('i'\aii afliaiiut of de "spii-aal" (juister: de

schroeflijn) iels meer is dan ('('ii w iiidiii.u'.

WaiinccM- incii IxMlcnkl, dal de spicida in kweslic niccsial /eer

klein zijn, en dal dus zeer slei'ke \('rui-(K»liim- vereiselil woi-dl oni aelilcr

den waren \()i'ni Ie komen, dan zal men liclil inzien, dal liel niel

p;eniakkelijk is het aaiilal uelieele w indin,i:'e]i en ucdeelteii daarxan

mei jinstlieid Ie lt(^|)alen ; lielzelfde «^eldl natuurlijk voor de helliiiLi-,

die de seliroefliju maakt. Ten einde uu Iiiei'ointrent zekerheid Ie

\erkrij,ueu liel) ik wasmodelleu u'emaakt, waai-van de assen sciu'oef-

lijueu zijn \aii \erseliiljeude liellinti: en \erseliillende leug'te, natuurlijk

allen ueti'okken op een zeiTde cirkelevliuder. De dikte van de was-

modelleu hel) ik üemaakt overeenkomstig de verhoudingen zooals die

aan het spiculum Avordeu waargenomen. Zulk een stel modellen

moet nu zoruxuldig in projectie worden l)esludeerd. lietgeeii of ge-

schiedt door met één oog te zien, (\)t', hetgeen nog heter is, door

schaduAvheelden te ontwerpen van de modellen in verschillenden stand.

De aldus verkregen heelden moet men vervolgens Aergelijken met de

verschillende beelden, welke het mikroskopiseh preparaat oplevert. ()p

die Avijze leert men, dat 1° de hoog\'orm \erkregen worden kan met

modellen \an minder dan één winding ;
2" de C- of S-\'orm nog

met modellen van V/.^ winding. Dat hangt, behalve \ü\\ de lengte

van de schroeflijn ooh af van de helling, zooals uit de volgende

tabel blijkt^). (Zie pag. 172).

De detinities van de sigmaspira en toxas})ira nu)eleu dus worden

veranderd, of wel, wV] moeten de onderscheiding in sigmaspira en

toxaspira laten vallen. Uit de bovenstaande tabel blijkt, duidvt mij.

dat het laatste verkieselijk is, waarbij de naam sigmaspira kan be-

houden blijven voor gladde, i.e. niel gedooi-nde «-spira.xons, \au niet

meer dan IV2 winding.

Lendenfeld (1890 p. 425) heeft eeiie andere o|)\atting van de

sigmaspira: ,/ein einfach spiralig gewundener oder bogenförmiger Slab".

Hij schijnt dus twee soorten aan te nemen, in plaats van het spiculum

te beschouwen als behoorende tot één soort, waar\an de vorm een-

\oudig \erschilt naar gelang van de richling waarin liet wordl

bekeken. Aangezien hij van zijn ,/^ph'ul" zegt, dat dit spieidinn //Uiehr

wie einer Windung" heefi, zoo moet men aaimemeu dat I.kndkni'hi.d

voor de sigmaspira niet meer dan één slag (,/Windung'') stelt. Volgens

het boven vermelde is deze opvatting onjuist.

V C, S of jA. beleekeut : C-voriu, S-vorm of boogvorm duidelijk. ( ) belcckent

onduidelijk, [ J
~ zeer oaduidcUjk. Een — beteekent dat de bewuste vorm met

de wasmodellen niet kan verkregen worden.
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spiciila: ,/oino sclilaiiko mid uhille, spii-alig' g'ewimdene Nadel, mit

rnt'lu- wie eiiicr WiiMliiiiu". Ik Ixmi \\v\ in zoovrrrc mot Lkndfafku)

eens om deze beperkiiiij,' te maken, cii /on onder ^pirnla willen vcr-

staaji: een <>'ladde «-sj)ii'ax()ji \'an minsleiis 1''/,, \\indiii,Li.

'A. Si)imsi)tr<(.

ZoolaiiLi,' de rf-spii'axons <2,]ad zijn, kan men siiiinaspirae en spirnlae

in den regel zonder moeile van elkaai* onder.selieidcn. Daai' zijn ecliler

een aantal «-spiraxons, die gedooi-nd zijn. Deze zullen uit deji aard

der zaak het gewond(Mi karakter minder dnidclijk xcrtoonen, naar-

mate zij sterker gedoomd zijn. Het is dus niet praktisch hiei- op het

aantal windingen of skagen kenmerken te gronden. Vooral Jiiet omdat

men alle mogelijke overgangen vindt. Liever stel ik daarom xoor de

gedoomde <^f-si)iraxons den algemeenen naam spinispirae voor, waai--

onder dus de spicula a allen die door andere schrijvers genoemd

worden: sj)irasters, metasters, plesiasters; verder (gedeeltelijk) spini-

spirulae, sanidasters e. a.

SoLLAS (1888 p. LXIIl) geeft de volgende detinitie van den spiraster

:

''a spire of one or more turns, produced on the outer side inlo

several si)ines". Schulze & Lendenfeld (1889 p. 28) zeggen dat het

is een ,/leicht gewundeiier gestreckter Aster mit dickem, dornen-

besetzte Schaft", een deiinitie Avelke Lendenfeld (1890 |). 426)

eenigszins wijzigde in : ^/ein knrzer und meist dicker, leiclit spiralig

gewundener Stab mit stai-ken, meist dicken und knrzen, kegellVtrniigen

Dornen".

SoLLAs onderscheidde "metasters" en ''plesiasters" van zijn spirasters

maar hij zegt zelf (1888 p. LXIll): ''the three forms presejit a perfect

gradational series, so that it is frcMpientlv difticult wheii they all

occur associated in the same sponge, to distinguish in exerv case one

variety from the other". Nu komt het inderdaad nog al eens vDor

dat "they all occur associated in the same sponge" en dat alle moge-

lijke oxergangen worden aangetrotfen. Men leze slechts Solt-as' eigen

beschrijvingen en vergelijke die met zijn afbeeldingen bijv. van de

talrijke soorten van Thema, l^u-rilhistnu SphuictrcUa e. a., om tot de

overtuiging te geraken dat een onderscheid tusschen spiraster, m(Masl(M-

en })lesiaster in verreweg de meeste gevallen praktisch onuitvoei-baar

is. ScHULZE & Lendknfetj) hebben de beide laatste termen dan ook

niet overgenomen.

De naam spiiuspira kan ook worden toegepast, naar het mij voor-

komt, op hetgeen Soij.as noemt amphiastei'. althans voor vormen als

bij Sii-i/p/uhiis nl<ii'r Sou..'). Er heei'scht. w at de b(Miann'ng ampliiasler

1) In zijn voorloopige niededeclmg over de UliHllcnger-Tetracliuellida (ISStJ p. 193)

noemt Sollas dit spiculuui „amphiastrella".
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betreft, trroote Aerwaï riiiii. !>«• naam i^ liet eerst ürln-iiikt door

Kiln.KV \' l>l.M)^ l^'^T |»|>. Wl. '1^)4. wdke y.e.iriren «lal «Ie aiii-

jiiiiaslei' liosiaai uil r^i eviiiitli-ieal sliati Itearinir a siiiirle lootlied

wliorl at eaeli end: ocrnrinir for exanijile. in A.ivniili'nnd iiiinihih'...''

])(> >elirijvers ^eveii een afheeldini:- door liji;. 5) van linii PI. XXI.

Ter nadere oinx-hrijvinu" zeuucn zij no«r: f/anipliiastra = l>irotn-

lates (Bowerhaiik ; anipliiilisks (anetornni)''. Sollas nu. zeirt (J88S

p. LXIV van zijn anii)liiaster: ,/tiie actines torm a whorl at eaeli

extreniitv (•(" the axis. whieli is straitrlit"; hierbij is een afbeeldinir

in ho^t^neè p. l.Xl . Schilzk \' Lkndknfeld l<s8t>. |i. 8j «reven

onj^evcer dezelfde onisehrijving: ,/gestreekter Aster: ein Sehaft. ^()n

dessen beiden En<len Strahlen abirehen". Vergelijkt men iiii de drie

liier aangehaalde afbeeldingen, dan zal men moeten toeiieven. dal er

belangrijke vei-seliillen zijn. Niettegenstaande Schhzk \' Lendenfeld

een spienlnni afbeelden met langen ,/Seliaft ' en lange i)nntige

,/Strahlen"\ geeft Lendenfeld in 1890 ;p. 419) de volgende bepaling

van den amphiaster: //ein in tlie Lange gezogener Stern, ilie ans

einem Inrzen ^), geraden Sehaft besteht. von dessen Enden mehrere

kui'z»' Strahlen abgehen". Het is hier werkelijk: tot capita, tot sensus.

Ik hel) daarom gemeend er uitdrukkelijk op te moeten wijzen dat,

indien ik zekere „amphiasters" tot de spinis[)irae breng, zulke IxMloeld

zijn als bijv. Soee.vs beschrijft bij Stri/phnn.': nójer.

('aktek 1879 K 1». 354—357) voert de uitdrukking spinisj)irula in

voor een ^'spiniferous spirallv twisted spicule". Zidke spicula doen

zich, volgens ('aktek. voor onder zeer verschillenden vorm. Zij

knimen zijn "long and ihin" of ''short and thick". De dottrns kunnen

zijn "long and thin . . . or long and tliick ... or obtuse . . . The

spines mav be arranged on the spicule in a spiral line, correspoiuling

with that of the shaft . . . or thev may be scattered over the shaft

loss regulai'ly . . . Lastly. ihe shafi may consist of many or be rediiceil

lo one spii'al Itcud only . .

.""
l.iexer dan uit al de namen er chmi te

kiezen, stel ik de uitdrukking spinispira voor. ter voiu'koming van

verwarring; de spinispira kan dan eenxoudiu' worden (unschreven

als een gedooi-iule ft-spiraxon. .Mocht het in de pi'aklijk blijken, dat

meerdere namen werkelijk geuensclil zijn. ilan zou men Iwi'e groepen

\an spinispii-ae kunnen on«lerscheiden. id. voinien met lange doorns,

en zulke waarvan de «loorns klein zijji in \erhouding lot de totale

lengte \au ln'l spiculum. lüj de eerste is dii^' \ei"houding meestal niei

meer dan 1:3: zeei- zelden is het z/m'i Lirooi dal de \('rliou<linL'^ I :7

wordt; het aanlal wiudiuücn itedraau:! bij die eerste uroe|> meental

1) Ik curöiveer.
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iiiot iiicci' (l.iii ,ni<lrrli;iir. lil <lr I w fcdc ure t(^|) is de \('i'Ii< Mid inu iiit'c^tal

iiiiiisk'iis 1 ; 10, UM'wiJI licl aaiilal w iiKliiiucii in diMi rcLifl meer dan

twee ln'di'aaul.

4. .^/icrosjt/ni.

In soiiiniiuc Spon/cn konicii nilcrsl kleine spicida xoor, NiKirnaniclijk

in de Unilenste (derniale' kiLi'en en laniis tie kanalen, die liel/.ij duidelijke

«-spiraxons zijn, liel/ij door rediiclie daarvan al' Ie leiden, lil den

aard dor zaak \all hij /.nlke kleine vornicu hel al ol' niet ucdoornd

y/ijii dikwijls niel op, en is hel alkuMi l>ij /eer sterke verurooliiiii' (MI

hij L!.nnstiue liu'uinii' in het preparaal mei /.ekerheid uil te maken of

/.ij ,ii(>heel ülad /.ijn, dan \\v\ met lijne doornijes he/,et. liet is hij

der^-elijke nitei'st kleini> xormen dns mv{ altijd do(MdiJk om te /.eLi^cn

(t" zij zeer kleine spinispirae. siuniaspirae of spiridae zijn. IhiihMidien

iXiVdW zij' uiMiiakkeliJk in elkaar o\-er, zoodat men in éen en hetzelfde

exemplaar van een spons-speeies door elkaar uladde en ucdoornde,

langere en kortere aaulreft ; een schoon voorheeld hier\an leverl hij\

.

/'/'trospo/H/id C(ir/ii((tii. Inlnssehen, de pi'aklijk leert, dal hel wcnsehe-

lijk is zidke vormen met een naam aan te dniden, en ik slel daai'oni

vooi- deze spienla mierospirae k' noemen.

."). StcrrosjHfti

.

in het merk \N aard iu' u'enns l'hicdsjtinKi'in hestaan de liai'de eoi'tex

(Ml de as, ueheel ol' hijna uelieel uil spienla, di(M'en fi-elfende o\'ei*een-

koinsl Ncrioonen met de slerrasters der ( leodidae. Ki'.i.i.Ki; ISIM d p. 21)8)

heeft het eerst aanueloond. dat zij mei deze laalsl(> niets Ie maken

hebhen, en op üelieel andere wijze ontstaan, \\\. int „Spii-astern".

Deze lu'werinu- \\vv(\ he\esti,i;'d dooi' Li'.NnKM'Ki.n il<S<l4 ff p. 115).

H.VMTSCH (1895, j). 214 211)) maakte dezelfde opmerkiiiu' xoor

de o\-er(>eid<omstiu-e spienla \an I^/ti/scuphord (= P/((cosfH)tii/i(fJ (/<'ci>r-

ticiiiis: aanu'ezien zij in die speeies een zeer lanue, eeniuszins lialve-

maan\oi'miue ucdaante hehlxMi. noemde II aMTscii die spieida ,,sel(Mi-

asters", terwijl Lf.ndkm'KI.d. onhekend niel hel arlik(>l \aii 11 ANrrsc ii

iV'W naam „psendoslernislers" \oorslell xoor de hew nste spienla hij

PhicnsjioiKjia <iriiflj\'l (= /'/ii/sc/ip/ior^t (lr<:or//c(fi/s \{\s\Tsr\i i. ^\'il men

in dit ,U(wal prioi'ileils-re^els loe|)assen, dan zonden de spienla der-

liaKe selenaslers moeten lieelen. Aanu'ezien ik \aii meeninu- hen dal

de hernehie priorileils-reucis, hoe noodiu' ook xoor speeies-namen. in

het onderliax iiic ucxal niel \an toepassing' zijn, slel ik liexer den naam

slerrospira \o(tr. hetutvMi leuelijker lijd de slei'raslers {dcv (ieodidae)

en de spiraxons in herimierinii- hrtMiul ').

1) Voor details verwijs ik. iiaav een dezer dagen verscliijnende veiliandeling over

Placospungia, van de hand van Dr. Vkhnholt en mijzell'. (Siboga-Expedilie Mnn. VI

Porifera).

12
Verslagen der Afdeeliug Naluurk. Ül. XI. xV'. 1902/3.
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In i\o gi'oep (Ier ,^s|iir;i\(iii> jn de ideale as \aii lid s|iiciiliiiii

een lijn u'elr<>l<l\eii dji vi'w clliiilisclic cv liiidcr. I >c rciix (iiidiLisIc tvp«'

Aan y.ulk oen siiicidiiui is lici lickcndc

1 . S/,/iiuf.

1 )e/e naam is iii<:-e\oerd dour IvIulkv \ Dendy (1H87, |)|). I>\ 111,

2H4) Ier \(M'\ aniiiiiii' \an ,diilianiate", „coiHorl i)ilianiate" en „rcxcrsed

liilianiale" \an l'xtw kkhank. 1)c schrijvers ze.ü'^^cii dal liel siuina lic-^laal

inl een „slender. eyliiidrieal sliat'l, an hicli is curNcd owv so as lo

lorni a more or less sliar|) liook al eaeii end. Tlic Iwo lerniinal

li(»()i;s may cnrNe i)olli in llic sanie dii-eeli(tn, \\ licii ilie spicnle is

said lo ite simple . . . or lliey may enr\'e in dill'ereiil direelions. w hen

it is said lo l»e conlorl . . . Tliere is, lio\\('\er. no rcal dislinelion

hetween ihe Iwo, and, as a maücr of lael, llie spienles are nearly

ahvays eoidori lo sonic exlont." So],i,a8 (1(S88, p. LXIl) üebniikl de

nildnikkiii.ii in een cenigszins Ji,e^v^j/,i<i•(len /.in : ''a slender rod-liice

S|)ic'iile eiir\(Ml in llie form of llie laller (
'. 'J'liis spienle is nol spiral

llioud'li il prol)al»ly arises IVoni a sii>inaspii-e Ity inerease in si/e and

loss of llie spiral Iwist." SciirT.zr, cV' Lkndknfkld i1<s,S|) p. '2<S) honden

daareji lelie]) aan het ueuonden karakter vast: ,/,U'C\vnndene, eiiic hall te

S])ii-al-\vin(hin,u i)ildende Nadcl." TeJi sh»l Ie wijzigde Lkndenfeli) (
1<S1)().

p. 42()j de delinilie nouniaals: „ein einfaeh spiraliu' gekrümmlei- (kKm-

l)ogojif()rmijier Slai». De spienla, welke tot deze groep hehooren.

verlooiieii, evenals (k' signiaspira, C-, S- of boogvoi-m. Dil zijn niet

(h'ic xcrschincjKk' wijzigingen \ an één lype, maar hel xcrschil in

geslalle is >k'ehls ge\()i,ü' \an hd xcrschil in ricliling ^^aalin men liet

f^picidnm ziel. Volgens mijn opxalling hehooren dan ook alk^Mi de

gewonden Noi'meii hierhij, niel znike hij Axelke werkelijk de ,,lio(>ks . . .

cm'\(' holli in ihe sanie dii-eclion." I )eze laalsie zijn eenxondig gehoucn

pedina.xons, geen spiraxons. De a> maaki niee.--lal minder dan één

geheele windinü'. maar meer dan een liahf; zooals d(M»r nnddel \an

wasnuxlelleii iicmakkelijk is aan Ie looneii.

Afgeleid \an dil cenNondiLi' sigma is de

2. ('/n'/,f.

Kee<U l'.owKintwK (1858, p. :H)4 ;!().-): herdrnki IS(;4. p. 47 48)

lieefi aani^floond dal de clielae /.ich onl w ikk<'leii inl si^niala. Deze

waarneniinLi' is Itexcsliu-d en nilgehreid docu' IviDi.r.x iV Diadx 1887,

p. X.\ . Li\i\sr.N issi; en |S!I4. 1 1, W . \Vii.so\ |s'.l4
. IM:ki:i.ii \i;in(,

\' \(>sM.\r,i{ I8'.IS«( p. ."{(I liS). Wij merkien I. c. p. .'57; nog op:

"nol only can \\<' conlirm lliis Inil we can iii\(' a new sli'ong argn-

nienl in laxonr of il. Tlii> lie> in llie facl lliai lli<' anisochelae

of li'<i)<iillii .si/n'//.i are iwi>ied."" Ik kan hier lliaiis liijxoegen dal
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(lil n-o-vvoiidcii kai';il«;l(*r /(lowci Itij isocliolao als hij aiiisofhelao voor-

koiiil. IJcidc iiKiLKMi <lns als ,->-s|»ii-a-\(>iis worden I>c>cIi(mi\\(1.

'.}. I)i'liicistni.

\'()l,ii(Mis RiDi.KV iV Dkndv (J887 p. XIX) zijii de eigenaardige spii-iila

die UowKRiiANk iioeiiide "li-eiiciiaiit eoiiloi-t l)ilianiale", en waarvooi-

zij den naam dianeisli-a in de plaals stellen "iisiiallv .... more (ir

Icss coiiidiM. \\\v iwo li(i(ik> \\\\vj: in two dil]('i-c]il plant"~"". ( )(ik deze

sj)ienla heliooreji dus hij ^\v s[)ii-a\(»jis.

Resnmeei'eiuk^ kunnen wij (his de \()lüende JHxtfdindeelin.ii- der

mona.xons maken:

I. I*ii]iii(i.niiis. Monaxons \vaai-\an de as in een jilal \ lak lijït;

<i\ea. slvli. ivbotvh eiiz. .

II. Sp/'fii.niiis. Monaxuns waarxan (k' as eeii >i-hii)einjn is.

1. n-Sj)ir((.niiis. De as is een lijn getrokken op een eirkel-evlinder;

de liellinu' is meestal groot. Hiertoe hehooreii:

1. SititiKisjiird : gladde ^;-s|)ii-axon UK^t niet meer dan 1\
winding.

2. SjiifiiJd

:

gladde <f-spiraxon met minstens V'\ winding.

0. Si>/i//s/'/ri/ : gedoomde <{-spiraxon.

4. Mici-Dsjiird : uilersl kleine, gladde ot'ge<looin(k' f«-s|)iraxons:

zij \ei-eenigen de karakter> van J—3 in het

klein en zijn huitendien dikwijls sterk ge-

reduceerd.

5. Stcrrosjiira \ <le jonge stadia zijn spinispirae: hieruit ontstaan

door seeundaire, onderlinge vcrkiezeling der

doorns de detinitieve vormen.

2. {ï-Spii'ii.nnis. De as is een lijn. getrokk(Mi op een elliplischen

eylinder: de helling is altijd klein: steeds minder

dan één wijiding. Hiertoe hehooren:

1. S/</iini: gladde ,-?-spiraxoii.

2. ('Iicln : de jonuc stadia zijn sigmata : in den looj) der

(»nt\N ikkeling ontstaan zeer samengestelde

kiezeluithreidingeii: men onderselieidt isoehelae

en an isoehelae.

.'). l h(tiii-'ish'<(\ ontstaan \ermoedehjk uil sigmala. die dixu' se-

eundaii-e kiezehiid»reidinueJi \tM-\ ormd worden.

De aangehaalde literatuur is te \inden:

-J858 Ho\\KKHANK in: rh;i )s. Trans. \\. Soe. Londen. ( XLVIII.

18(J2 S( iiMiDT in : Spongiën Adriat. Meeres.

12*
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1864 Bow ki;k\nk in : .MoiioLir. Bril. S|)onu-. 1.

18(i4 l\(ii,i.iki:i; in; Icuncs hisliol. |.

JS7() S(ii.\ni)T in: (irnnd/,. Sjjonu'. All. (icb.

•IS7H (;i{\v in: Aiin. cV Mu^'. (4) XII.

187a ('ai{tki{ in: Ann. cV Ma.u'. (4) X\l.

1879(«) Cahtku in: Ann. lV .Ma.U". (5) III.

1881(«) YosMAKR in: Tijdsein-. Ned. Dicrk". Vow \.

1884 \'()s.M.\r.i{ in: llroimV Klassen, n. ( )rdn.-P()ritera.

lS(S(i Lkvinskn in: 1 )\ in|tlia-T(),utets Zdol. rdintlo.

1887 KiDi.KV lV Dkndy in: Clialienp,vi- \lv\). Zool. XX.

1888 SoLLAs in: ('lialloji.uvr Rep. Zool. XX\'.

1880 SciHi.zH cV- Lkndkm'ki.d in: Ahli. K. Pr. Akad.Wiss. I'.cilin |S89.

181M) l.KNDKM'Ki,]) in: Altli. Senekeid». NalnrC. (ïes. X\"l.

J891(«) Kki.i.kk in: Zeilsehr. Wiss. Zool. UI.

\HM{<f) Lendkmkli) in: Hiol. (Jciilrall»!. XI \'.

1S1)4 Levinskn in: Vidensk. Medd. Xalin-li. Koren. [J893].

I'S!)4 WiLsoN in: >loni-n. Morpli. IX.

1895 IIamtsch in: Trans. l.iver|)ool Uiol. Soe. IX.

1897 Lendeneeld in: Xova Aela Aead. keop. ('arol. LXIX.

1898(«) VosMAEH & Peke]J1akin(; in: Verli. Kon. Akad. Wetenseh.

Amsterdam. A'1.

Aardkunde. — De lleei- Aloi.i,, hiedi namens d(Mi Heer .1. II. Bonnema

een opsiel aan: ^i '<imhrisclic Zii'cfj'hloL-Li'ii rati IIciihIkiii in

V Zin<lii'i'sh'n rail Fri('shiii<L''

()ost(TiJk \ an het tu'-selien Leeuw ai'den en Sla\"oi'en U'cdeiiiMi stal ion

.Molkwcnini li.ut een .i^chied, dal nil een ucolouiseli ooujtinit /eer

mcrkwaardiii is, uclijk vooral ,u,el)lckeji is idl de ijileressaiile onder-

/.ockiiiLicn \an Dr. van ( 'vrPEi.LE. ')

1) Van Cappelle, Les Escai|i('iii(.'iils du ,ria;isleil;ui»r" sui' la rnic mciuliniiale di-

La Frist'. Exlruil du iJullclin de la Société Helge de géulu;^ie, de palédutoluuie el

d'liydrologie 1 SSO.

Van CIapi'EI.le, Bijfliajre Idt de kennis van Frieslands Itoden). 11. Lenige mede-

deelif.gcn helrelTemle de (jaasleilaiidselie klilTcn. Tijdsclnill v. li. Koninkl. Xeijfil.

Aai(ii-ijk.-k. (ieniKtlseliap. ISOO.

\a.\ (Iaim'KI.li:, niidia-re lul de kciniis van Frie-slands hctdcni. IV. LeuijiC inede-

(k-elingen over de dihiviale heuvels in ile ^enieenle Heinehnnei-( »ldc|iliaeit en Ndord-

Wdlde. Ti)d.s(:lii'. v. h. Kun. Neder). .Vanliijksk. Cicnoolsehap. INMJ.

\an (".appeli.e, Hijdia^e lul de kennis van Frieslands hudeni. V. Karlei-iin^' van

'l diluvinni van Gaaslerland en Hemclunier-Oldepiiaert en Noordwolde. Tijdsehr. v.

h. Kon. Xedt'il. Aardrijksk. (Jenoolscliap. LS05.

\a.\ (Iaim'Km.i;, iJiluvialsludien ini Si'idweslen von Friesland. Verhan<lelinu:eu der

Koniukl. Akad. v. Welenseh. Ie Anislerdain. L>'.)5.
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De wojx loidl cei-st iii X.O. ridiliiiii' iiaur "l (i|» cc iic hoogte gelegen

(l(»r|t Koiidiiiii. Terwijl lot liicr alleen allii\ialc zeeklei aan de opper-

vlakle kdiiii. kiiimen we mi voor 't eerst met diliiviale vorniiiigeii

kejuii.s maken. liet Itnileiisle gedeelte van deze X.O.-Z.W. looj)eiide

verheveidieid beslaat nit keileem. terwijl in een paar zandgroeven

gemakkelijk waarLi-enonien kan worden, dal praeuiaciale lagen t\e

kei'ii \()rmen.

^'erdero|) koinl men, spoedig nadat meji weer oj) allii\iaal terrein

gekomen is. hij de Galamadammen. Deze liggen aan de Morra, ^ol-

ixen^ ho\-engenoeinden selirijxci' een groiidinoraine-meer.

Een kwartier verder volgt weer dilnvinm en wanneer we onzen

toeht voortzetten in de richting vaji Rijs zien we. even voordat Ave de

Gemeente Hemelnmer-Oldephaert en Noordwolde verlaten om die

van Gaasterlaiul te hetreden. in een stuk weiland aan de i-eehterzijde

van den ^veg een grooteji tot 8 Meter diepen knik Hiernii wordt

sedert een paar jaren door de Maatsch;ip})ij //Gaasterland ' keileem

gegraven \(»or liai'e steenfabriek, die even verder aan den anderen

kant \an den weg is opgei-ielii.

Voor zoo\er ik weet, is dil de eenige steenfabriek in 't Noorden

van Xedei-land. die keileem voor 'l bakken van steejien gebi'uikt.

liet keileem. dat hier een grondmoraine vormt en tot op groote

diepte moet xoorkomen, is blanw-grijs ^an kleur. Alleen direct ondei'

de teel-aarde is het door \"er\veering i'oo<l-bi'nin geworden, 't Bevat

betrekkelijk weinig zwerfblold<en. Deze vertoonen dikwijls zeer tVaaie

gletseherkrassen en zijn meestal \an middelmatige groott(\

Gedni'ende den lijd, dat deze gelegenheid om zwerfblokken te \er-

zamelen bestaat, heb ik \an nit mijne woonplaats Leen warden ver-

seheidejie toehteji naar deze leemgroeve gemaakt, 't Resnitaat daarvan

is, dat ik een betrekkelijk vrij groot aantal zwerfblokken (\ermoede-

lijk 300—400) thnis bi-aeht. De sedimentaire heb ik o]» 't oogenblik

nog hier en hoop ik latei*. ]ia ze bestudeerd te heiiben, aan 't Geolo-

giseh Institmit te Groningen af te staan. Met de andere, die weinig

in aantal zijn in \ergelijking met de sedimcMitaire. is dit reeds geschied.

()fschoon mijne collectie nog klein is, is zij toch gi-ool genoeg om
mijne meening te be\-estigen, dat de kemiis \an onze sedimentaire

zwerfblokken nog zeer \eel te weiischeji oxerlaat. Deze was reeds

opgewekt door 't onderzoek \aii de erratisciie blokken van Kloos-

terliolt. ')

1) V.\x ( Iai.kkp., Lol)or cinc Snniiuliing von Gesfliiei)on von KlooslPiiiolt. Zeilschr.

d. Dcntstii. Ccol. (Icsrllscii. .Jaliriiaiiii- IMtS p. 'TM.

BoN.NEMA, De sediment aifo zweilldokken van Kluosleiholt. Versl. v. d. Kouinkh

Akad. vau Wetenseh. te Amsterdam 1898 pag. 448.
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lüj I xcr/.amclni \;iii /.w crritlokkcii in <l('ii ( iruiiiiiLicr I hiiidsriiL!,'

had /.icli liij mij laiiLi/.aiiicrIiaiitl Im-I dciikliccM ucNcsliü'd. dal on/c

sodinicMilairo l»ijiia iiilsluileiid afkoni^liu- waren \an Silnrischc la;:c'ii

('11 dat d<'/(> laalsic veel (>\('i'(M'nk<mi>t \('iM(»i>nd inoflcii licltUcii mei

ilie \an de lvns>iselie ()(»sl-/ee |»i-()\ iiicit'ii ol' misschien akkaar iiou'

aanweziu' /ijii. 1 )e keiiiii>makin,Li' mei (k' y.wcrriikikkeii uil (kaï keik-em

\aii Ivlooslerlioll (k'ed mij eekier >|»()ediLi- iii/.ien. (kil dil in elk licxal

iiiel ox'eral u'ekll. ()|> kialsluciuiennk' |ikaal> \(»iid ik loch dikwijls

stukken \aii oudere en joiiucre Ibrmalio. lerwijl (t\('i-eenkoinsliu-e

livsleeiilen als \aste rots in Zweden en Denemarken xoorkoiiieii.

Dezelfde x'erschijiiselen doen /.ieli, /.ooals ik lioop aan Ie loonen. ook

\()or hij de /.werfhlokken \an lleinelnm. Uelialxc Silnriselie zijn die

\an oudere en jonucre tormalies zeer rijk \'erteü'ein\oordiud. Texeiis

xcrlooiieii zij allen Wijiia inlsluileiid een wcsldyailiscli kaï-akter.

We zonden dan I merkw aardii: \('r>eliijnsel liehheii. dal Ie (ironiii-

ueii. dat liissclien Kloo^lerlioll en Uijs in^ü-eleticji is. de zwcrfhlokkeii

z-M-r \"eel \-ers('liillen \aii die ilvv heide ,U"eiioeinde plaatsen.

l>aii.uz:imerliaiid iieuin ik er ecliler aan Ie twijfelen of mijnc' opiiiie

omireiil 1 kaï'aklei- (\('\- zwcrl'Mokken xan den ( iroiiiiiii'er IlondsrnLi'

wel Li-elieel jnist i>. In de jaren, dat ik aldaar \crzauudde. \\crd er

hijna alleen in de lioxcnste lau-en ucLirax'en en mi is "t zeer wel iiiou'e-

lijk. dal die|»(a'e iicdeelteii andere soorten \an zwcrfhlokken hexalten.

Ken paar teilen wijzen luei- ook op. Ten eerste kwamen liij "t

'2'ra\'en \an een diepen kelder onder de Wierhronwcrij Uarharossa te

llelpnian ü-roote klokken Sallliolmskalk met T(M'(M)ratnla iens Xilss.

Ie \ (Mirseliijn. Ivai paar slid\ken hierxan zijn nou' in l ( ieolouiscli

Inslitnnl te (ironiiiucn aanwczi.u'.

In de 2" plaats xond \ \\ ( 'ai.kkr '
l hij "l al'uraxen der wallen hij

de lioleriiiücpoori . die zeker opgeworpen waren \an hel keileem. dal

hij 't urax'eii der daaraanwcziu'e diepe Lirachlen he^ehikhaar was u'(>-

koniell. eeiliLl'e ZWerl'hlokken \an U('>leenlesoorleil, die ik klier nooit

onlniocl lieh. en in de |{ns>iselie ( )ost-Zeepro\ ineÜMI niel Vdorkomeil

o. a. lei mei lirapltthelen. k'axed^alk en zandiiie ulancoiiieliselie kalk-

steen met Terehralnla lens .\ils>.

.Mi'^ehieii ^i'excn later noii' eeii^ diepere insnijdinii'en in i\i'\] llond---

riiu' oii> LicleLi'eiiheid om ua Ie uaan. ot' mijne oor-^pronkelijke opinie

Li-elieel jni>l i^ of -•leehl^ \oi)r de hnilen>Ie laü'en 'jddl.

'k W en-^eli hier ihan- lei^ mee Ie deelen omlrenl de \ iiornaamsle

eamhri^rlie slakken, die zich in mijne eolleclie he\ inden. .\llecnznlke

') V.AX ('..\i,KKi{. I{('ilfiii_'i' ziir Kiimliiiss iIcs (iioniiiiccr L)iliiviiiiiis. Zl-II^lIi. d.

(Jeulscli gcol. Goscllscli. «laiiig. lS8i pay. 1 [6 cu 7-J7.
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waai'vaii <\c oiiderddiii itiiii ot' moor luiiiw kciu-ig io hopaleii is, ga ik

l>eliaii(loloii.

/. ( fndt'r-cdiiihnsc/if'.

1, Scoliiliiis-zaiHlsloéii.

\'aii <lil u'esteeiilo l)e\'iii(loii /icli in niijiio cóUoolio olt" sliikkeii.

Noiioii liioi'\aii /ijii ivpisclio grijze, kw ai-lsiotisclio Scolitliiis-zaiidöteen,

(lio (t|i (Io liroiik t'oii eigeiiaardigeii vetglaiis verloouoji. \i\n lagen is

iiiels lo bo.spoiiroii, zoolang liet gesteente niet verweei-d is. Eerst zoo

dit j)laats iieeft, \v()i'(kMi de lagen min ofnieer zielitl)aai'. Bij een stuk,

waai' dil hol goxal is. zijn zo \ rij duidelijk en luiigen ze zich l)ij de

,/seolillien"" naar hoven (niissciiien naar heneden).

De heide oxorigo slukken, waarvan '1 eene hlauw-grijs gekleui-d

is on *l andere hoxoudiou roode gedeelten bevat, zijn duidelijk gelaagd

en hcnatlen \ool fijner huizon dan iii "i I y[Hsclie gesleenlo \(»oi'koinen.

Als \asle rots is Scolillins-zandsteen in de streken, \\aar\au onze

z\\ (M-rhlokkon afkomstig zijn, "t eerst aangetroifen 0[) 't eiland Runö

hij ( )soarsliainn, Avaar ze volgens Torkll ^) door dr. Holmstiiö.m ontdekt

is. J^ator is hol door Nvtuohst ") als zoodanig ook aangelrolfen o[)

hol iii de nabijheid daarxan gelegen eiland Furön.

Ton onreohlo heb ik vroegei" hij de bohandeling der zwerfblokkeii

\aii Kloosterlioll vernield, dal Scolilhus-zandsloon als vasie rots in

ZwimIou gevonden wordl in do nabijheid \aii Liiud on Kalniar. Dezelfde

foul bogiugou SciiKOF.DKR VAN üKR KoLK ") 011 Stkuslokf. ^) Denkelijk

zijn do laalslo en ik hiorloe gekomen door lietgeoji IIokmkr •') omtrent

do herkomst van dozo soort zwerfblokkon moodeell. Mol Schroeuer

V. D. Kolk is dit zeker 't geval, gelijk uit do nool onder aan de

[lagiiia blijkt.

Wal 'I voorkomen bij Hardeherga in de nabijheid van Lund be-

trofl, sohijiil lioE.MER vv niol aan godachl lo hobiion, dal Torkll")

eerst weliswaar o|tgo,uo\on hooft, dat zich in tlo zandsle(Mi \au Har-

doboru'a w (»rin\(irniiLio lii-hainoii bo\indon. dio w aarschijidiik tol Soo-

^) ToRELL, Peti'ifical;i Suecana Ibrmalionis cainlx'icae. Lniuls l^iiiv. Arsskiit't.

Tom. VI 18G9 pag. 1-2.

~) Nathorst, Gooi. Föreningens i Slockliolm Föfhandlingar 1S7'.». Bd 1\', pag. :J*.>3.

^) SciiROKDER VAN DER Koi.K, Bijdrage lot i\o kennis dov vei-spiciding ouzei- kris-

lalüjno '/.wervelingen. Dissertatie pag. r>0.

M Steusloff, Sedimenlargescliiebe von Ncnhrandenljuig. Arcliiv di^s Vereins der

["leunde der Naturgeschiclile in Meeklcnhurg. Jalu'g. 45 pag. KVI.

") KoEMEK, Lethaea erratiea pag. 23.

"I TouF.LL. liidrag til! Spau.gmitetagens geognosi och paleontologi. Luiids Univ

Arsskrift. Toni. IV. pag. 33.



1.^2
)

lilliii^liiiearis llail IicIkkh'cii. iiiaar lalfr liicrvooi' ccii nieuwe soorl

iiiti"i'sl<'l(l lifcli lil. Scdlilliiiscrraih- Toki'.i,!, ' i. I )('/e laal-lc (hmIcc-

srlii'idcii /.icii. dooi-dal /.ij iiiccstal ucItoLicii /ijii cii in allci-liaiide

i'icliliiiucii door 1 nvsk'ciilc loojx-ii.

De (»|»ua\o \;\ii Ivf)K>rKH, dat ToKia.i, Scoliiliiislincaris hcsclirijlt uit

een /.\\(ari)l()k, dal in de iialtijlicid \aii laiiid ,l;('\ (inden is en dat

\'(tl*i'eiis XiJ.ssoN Se(»lilliiis-/,aiids|('('ii l)ij ('alniar lals \aste i'ols) \'(u»i'-

koMit. liernsl /,eU(M- op ccii inisxcrsland. Zoo inijiir uehrekUi.U'e kennis

\aii lic! Zwcedscli mij ,^'eeiie parten s|)eell, sclirijri TouKia, -), dal

\aii den af'iieheclden steen (een /wcrt'hiok) de \in<l|)laa1s niel v.ckcv

opjiegeNcn kan woi'dtMi. maar dat Xilssox z,ieli meent te herinneren,

dat hij in de naltijheid \an ('almar geNonden werd.

In 1 Xoordcai \aii Nederland komen z\v(M't"lilokken \a\\ Seolilinis-

zandsleeii \ rij nieiiiu\ iildiu' xooi'. In k'riesland werden heliaUe de

pas lies|)r()ken stukken noü' ucwonden : een in I lloode klif"), één

in "l Mirnserklif •' en éiai te Warns f/,ie n". IVi. Onder de zwerfhlok-

kei' \aii fleii <ironinu(M' llondsrnii' ') is tol no,u' toe maar één stnk

ontdekt, terwijl '\k van Kloosterholt '' l vroeger reeds twee slnkkeii

liesehreel" en later aldaai' noii,' meei'dere \'erzamelde. Als \indplaatsen

in Di'enth(^ werden dooi' \ \N {*.\T,Ki'",i{ ") reeds l>ni)ieii, Sleeiihei-jien en

Zeei>"SO \ermel(l, terwijl ik /.elf eeinu'c stukken iji ( )(loorn \()n(k

2. (irijze zandsteen mei elkaar snijdende ii'eklenrde laii'en.

l'leii klein 7 cAI. lan.U' slnk kw arlsietisehe zandsteen is \(»oiiiame~

lijk .U'rijs \aii kleur. \Crder worden ei' 2 systemen \an rood- tot

\ ioielacliliu' licklenrde hmeii aanüelroneii, die elkaai' onder hoeken

\an J- 'My doorkniiseii. I )e lanen \an ieder stelsel loopeii oiiderliiiL>'

e\en\vij<li<i-.

Schift inii'SN lakken komen niel \'oor en de urootlc dei' zandkorrels

is o\ei'al <lczellde. z lal iiiel iiaLieuaaii kan w oi'dcii, wel k la'.'.enslelsel

cvenwijdiLi' loopt met de scliifliiii>s\lakkcn.

\ oor 't eerst werd \aii dcziMi zandsteen iiieldiiiL! Lïemaaki door

') 'l'uiiKi.i.. I'cliir. Siicc. lunnal. caiahric. \y,\'^. 1'J.

'-') 'roHKi.i,, l>i(l a^' lill S|)ara!j,iiiit('!aL:cr.s iicogii. ocii |i:ilc(iiil(il. pai;-. I'.K

') Van (lAi'i-r.i.i.i:, liijciiai:!- lol .].• krimis van l-Vicslaiuls l)oilriii. II pa--. |-J.

Va.v r\i'i'i;i.i.i:, IjCs Escai|ioiiiciils dn ^(iaaslciland", p.Vj^. t2M<».

'i
\' \.N (l.M.KKK, rcbcr (las Voikomiiioi) caiiilirisclicr mul nnlt'r.vilnrisclicr (iosciiirlu'

lifi (iiDninjii'ii. /cilsclir. d ilcntscii. i^coi. ( Jr-scllscli. I!il XLIII pai:. l'X',.

'-) V.\N (Jalkkh, IChci' ('inc Saininlniij:' von (jcscliiflM'n vdii KIikisIi rlidjl. pair. t-':}.").

l}i)N.\KM.\. Do sf'dini. zwfi-riiiokkon van Klodsloiliolt. paL'. iV.l

'"'1 V\N Cai.kku, r(,'b*'i- cjii Vdikdimncn von Kaïitrii^^rscliiclx'ii mul vmi I lyolidiiis-

miil S tilitliiis-SandsIcin in lldlIaiKi. Zcils.lir. li. ilcnlsrli. -ctjl. (jcsc Is^cli. .laliry.

1««JU pat'. rjS3.
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Nathorst '), die zwcrridokkcii iiici-x.iii op .liiiiuïniii iii de Kaliii;ii'>iiii(l

;ia,iiti-()t'. AIc'l Da.mks'-) xoikI liij (leri^elijke een paui- J;i;ii- daai-iia (>|»

Oelaiid. Lalei' kon de laalsie sclii-ijver '')
't vooi-koiiieii \aii de/.e

sooi'l /w (M-rblokkeii in diliixiale Jagen van de omstreken van Herlijn

nieec kielen.

Doordat een van de daar L'evoiidcji stukken Scolilliiis-huizen hezit,

kon hij tevens lieslnilen, dat de ouckM'doin ovei-eenkonit nn-t die \an

(k'ii zoo(}\'en hesproken Seolillins-zandsteen Deze coneliisie wordt

l)e\'estiLi,'d dooi- (mmi stuk Scolitiins-zandsteen dat ik oidanus te Wai'iis

\(»nd. Door 't ,'J,i'ijze stuk zandsteen loojten id. aan den eeneji kant

een [>aar ^•iok't <>-ekl(Mirde lagen, die (k' Seolitlins-lnnzeji onder een

lioek \an 4: *i^)' snijden, terwijl deze laatsten altijd loodi'eelit oj» de

hier niet aanwezige sehirtings\lakken staan.

't NOorkonien \an dit gesteente in 't Nederlandsehe dilux inni wei'd

reeds aangetoond door van (^vlkkr 'j en wel ondei- de zwerfhlokken

van den (Tironinger Houdsrng.

//. }fi(l(l('nciiiiihi'isclic

?). Kalkzandsteen met Paradoxides-resten.

In mijne collectie hexindt zich een stuk gi'ijze, tijidvorrelige zand-

sieeii mei Ncel koolzni'e kalk als Imidmiddel. Er doorheen loopen

elkaar kruisende gangen \an 't zelfde minei'aal. ^erspreid liggen er in

kleine glauconietkoi-i-els en pvrietkristalletjes. 't HcNat hehah'e xcle

Pai'ado.xides-tVagmenten. die laagsgewijs gerangschikt liggen, resten

\an hooi-nschalige l)rac[uopoden. De eersten zijn roondcleurig en laten

geen \erdere delerminatie toe. Onderde laatsten laten zicii gemakkelijk

kleppen van Acrotela socialis w Skkiïacu aanwijzen. 'I'exens meeui ik

IVagmenleji \an Aci-olhele granulata kinn. daarondei' te hei-kemien.

Omti'ejil dit g(»steente hel» ik tot nog loi' nergens iets \'ei'meld gex-oiidcn.

\ ermoedelijk konU "l in ouderdom o\-ei'een met ^\c lagen met

Paradoxides Tessini Prongn. of is "l iets oudci' dan deze.

4. Kiezelzandsteen met Paradoxidcs Tessini Prongn.

<i. 't Is een stuk fijid<orrelig(\ harde zandsteen, dal \an liiniKMi

ge(>lgrijs (Ml meer naai' huilen lichtgi-ijs is, terwijl de oppervlakte o|»

sommige plaalseii hi-uiu-gekleurd is. Knkele giauconietkori'elljes en

giimmerschiihheljes lalen er zich met de loupe in aanlooneii. .Met zout-

') Nai'hop.st, (ieol. Föfoningeas i Stocklioliii i'\')iii;ui(lliiiü:ar 1871». Bil IV png. i2l>3.

~) Dames, CJeoL Pioisenotizon aiis Scliwciloi. Zcitscliiirt (Ier dciilsfli. o'ool. Gt^sell-

scliaft. Jalirg. 1881 pa;:. 417.

•') Dames, Zeilsdir. il. ilciilscli. -col. (;(V(.'llscli. Jalirg. 18'.)(). VA XLlIl pag. 777.

\) Vax Ualkei;, Zritscjii'. d(.-L- deutscli. gooi. Gesellsch. Jalirg. 1891. Bd XLIII

pag. 793.
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/.uur u'(M'('l 'l Liccu ()|»lM'ui->cluuii. /.ofMiai 'I iiooii kool/.iirc k;ill\ licxat.

"l I> iiict p'l.iiiLtd.

])(• \ (Miniaauislc ivst, die iu dil zwciTlilok voorUoiul, is ecu ruiiii

1 c.M. lau.u' Miiddcusi'liiM \;iu ecu l'aradoxidcs. dal \(»(>r 'I uroolsto

U'(>d(H'lt(' hloolu'clcu'd is. De roouddcuriu'c scliaal is iioii' Lirt)(tl('U(k'els

aanw c/.iu'. I>ai (k'z,(> rcsl afknuisiiu- is \au Pai'a<k)\i(les 'IVssiui

15i-(>M,uii. liel zic'li ^ueuiakkolijk vastsleHcn tkxir uiiddd \ au do hcsclirij-

\ iuü' <'u at"i)oekliim"('n. «lic Liw vussón ') \;iu dc/c soori Li«',Li('\'(Mi hcofl.

\'[-ni'. .Moiii':K(;. dicu ik liij luijn hc/ock te l.uud (k' cci- had dil /w ci-t-

lik>k Ie looucii. hccl'l (k' juistheid ^au uiiju (k'lcruiiualic l)«'\('sli,<*-(L

1)(' iilaitcHa uoouil Jiaar N'orcji iu l)r('('(h(' loc «k' uroolsto Itroedle

lic/.il /.ij liijua <i,'ehoel xooraau. De xoorraiid is hrcod al'ii'oroiKk Aan

elke /ij(k' l)('/.il de «[lahcUa 2 /.ijui-oexcii. die iu "l uiiiklcii iiidoopeii

iu die \au do aiKk'ro /ij(k'. ,i:<'lijl; dil ook "l ucxal is hij Para(k)\idos

()okiudicu>. \<\\\ (k' kkMuoi'o ^•i'oox-oii, (Wc \-oi,u-oiis laNNAKsso.N soms

\(»or (k'/.c aauwc/Jii' zijn. is hior uiots Ic liospoiirou. Do raud xoor ck^

L'lal)olki is iu 1 uiicklen /ooi' smal v\\ wordl naar huilou loo hi-oodor.

Dil i>^ Juist karaklcristick xiior l'ai-ado\i(k>s Tossiui. lorw ijl liij Para-

(ktxidos ()(dau<licus do WroiMÜc \au dcii raud xooi- i\c i:lali(.'Ma \ rij

a;iu/i('idijk is cu <lo/(' naar de /ijdou ouii-ox'oor gelijk hiijfl.

( )ok Itcxiiidl /icli liicriu ctMi stuk \an oou rouipscuiuoul oonor

l*;irado\id('s-soorl. \\aara;iu iio.U' te zicu is, dal de plcin-ac corsl i'cohl

naar huilcu loopcu cu /ich Ncrxolucus hijua rcchliiockiu' naar achlorou

ouil)uiL!<'U. l)il is ook "l t:('\al l»ij Paradoxidcs Tcs>iui. terwijl

liij l'ai'ado.\id<'> Ocjaudious dil ouiliuii^cu uaar aohtcrcu udcidclijk

pLial- hecl'l.

Tou >loltc kouicii iu dil /wcri'liktk ccw \k\:w klciuc kleppen \au

liooi'Uscli;diLi(' llraehiopodcu \(»or, w a,irou(k'r .rrw \au Liumda ol'

Liu^'ulclla.

A. Ue|ial\-e "l /ooe\('u lioprokcu \ouil ik uoü ecu stuk /audslecu

uiel l'aradoxido-rcslcu, (k-il uiel /.onl/nnr uceii opUruisiuu' li'ccII cu

dcrhaUe k ie/e|/,audslccii is.

't l> ecu plat >tuk waaraau '2 licdcelhNi \au \-erscliilleude u'caard-

heid Ie (MMlerxdicideu /.iju. i Mcuc wordl u'('\ oruid door w ciiuü' i:'claa|j,(lo

/.audslecu. \('el Liclijkeud op die. waaruil hel ou(k'r </ hehautk'kU'

/werriiktk iicslaal, uiaar iels hkin w aehli'_i. i'Vuiu'c klciuc uliunuci--

scliuliliel je> eu li kl ueouici korrelljes koUieU ook hieriu \ oor. I .\ udere

«i'odocllc i> veel --lerkcr ^ckaati-d eu doidvcr likiu

w

-urij> lickk'Ui'd.

Scuus /iju de lai:-eii hier papierduu. /((odal "l Iciaehliu- wor(h.

M I..iXNAiiss()N. Om l'amiaii i l\;ilkcii mcd (IciiiocorNiilie f.\.<iil;iiis (,( '.eidiialus

kalken"). Sveriges geulogibku uiidci^ükiiing. Serie C. M^' 35 pag. 0. Tal. 1 lig. 1— 4.
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De Par;i(l(».\i(l('s-i-('sl(Mi /ijii liicr, cxcii.-ils iii "1 xoi-iLic sliik. nxiiii-

klciiriii-. Zij /ijii cclilcr Ic IVauiiicnlariscli om nu ic Lijiaii <lal ze \'aii

I'ai'.i<l()\i(l('s Tcssiiii afkoiiislio- y.ijii. I)a;ir lol iio.Li,' loc cclilor alleen

/aiidstccii met (l('/e l^ii-adoxidcs-sooi'l iji "l (liliixiiiiii ,i:'e\( uiden is en

de [»('li-()ura|)liisclie <>'eaar<llit'id \a)i 'l ceiie uxMk'clte \-eeI •••elijl^l op

<li(' \aii "l voriuc sink iiiccii ik dil Ie iiioueii onderstellen en di(

/.wcrfldok hiel' een plaats Ie moucn üCNcn.

'k \ ernioed, dal heide s1nkk<'n afkomstiu' y.ijn \ an een la,i;'en-eoin-

plex \an kiezel/andsteen niet roten \an Paradoxides 'J'essini, dat

zoowel nit lei-aehliu'<' hlaiiw ^i'ijze ucdeelten hesiond ul.s nit dikkere

lichlU'eklenrde h\i>'eJi. \ an de eei>ten kaji dan "l laatst hesprokeii

zwcrt'hlok' afkomstig zijii, terw ijl "t oiider a hehandehle een stid< zou

zijn \an een dikkere laa<i".

Zoo mijn Nci-nioeden jiiisl is. kan men ook door 'I xcrsehil in

sle\iüiieid en daardoor xcrsehil in <>-esehiJvlheid xoor transport ge-

makkelijk \-erklaren, waarom in de lilteratnui- niets te \'iiideii is

omtrent zwerfhlokkeji. die oxcreeidcom^t zonden xcrtoonen met 't

laatst hehandelde, terwijl 2 a 3 mededeelinmen gedaan zijn omti-ent

't \ indeji \aii en-atische hlokken, die hoogst waarsehijidijk oxei-een-

slemmen met '\ (^erst l)es]^r()ken slnk.

De eerste is afkomstig van Hok.MKR ') en handelt o\-ei- een stnk kie-

zelzandsiecMi, dat in een zandgi'oe\e \an Xieder-Knnzendorf hij

h'reiherg in Silezië gxwonden wci-d. "t Schijnt meer \-ei-w eerd te zijn

dan "t dooi- mij ge\-onden zwerfhiok. daai* genoemde schrijxer \aii

eeiie ijzerhoiideiide \'erweeringskoi's1 spreeJvt, terwijl hij mijn slnk

eeiie zoodanige zich hegint Ie \-orinen.

\ Crmoedelijk' moet ik hiertoe ook hrengen 't sliik zandsteen met

resten \an Paradoxides Tessini, dat zich hex'ond onder de colleclie

(ironinger zwcrfhlokken. door Mr. ni', Sitti'.k, destijds hnrgemeester

\an (Ironingeii. aan 'l geologisch Institiinl Ie lamd geschonk(^n.

't Werd heschrexcii door Limxikia - ). Tol mijn spijt werd echter ]iiet

\-ermeid of 'l kiezel- of kalkzaiidsteen is. "k Schreef derlial\e liiei--

oN'cr aan Prof. Moia'.ia;, directeur \an lio\engenoemd Institnul, die

mij echter omtrent dil slnk xdor IkM oogenhlik geeiie inliclitiiigeii

kan \ (Mx'hall'en. "k \ (M-moed echter dal "l kiezelzandsleen is. daar
o

iirM)(iKi'',N iiKMMleelt, dal de kleiu'. /,grali\il"" is, terwijl deze xolgens

Ivoi'i.MKR '; hij kalkzand^teeii met Pai'adoxides Tessini grauw' is.

') MoKMKR, Zcilsclir. iloi' (jciilscli. ii'ool. Go.vHIs.'liall . P.d !). J.iIh'l;-. 1S.")7 paL:-. 51 1

.

-) LiNmaucN, CJcelo^iska l''ür('ninti('ns i Sidckliulm f'ürli.niilüngar. I87i. il N'^ !2

pag. ii.

^j Roemer, Lelhaea erralica, pag. 29.
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Tcrw ijl iii "l \()riu(' ucNiil loi no^ toe niet mcl /.ckcrlicid iiilLiciiiaakt

is llicl welke >0(»rl /;lll(lstee|l llieil le inakeil heeft, is (l( m )|' I J|',Mi;i,K ^)

iK>i;' ceii \oii(lsl \aii kie/,('lzaii(l.sl('('ii met resten \aii l'araduxidcs

'I\'ssiiii hekciid Licinaakt. Hel Ik-w iiste /w eiTlilok (iiidei'sclieidt /icli xaii

't door mij ónder <i hcschrcNcn stnk hierin. <lat de Ncrsteeninucn door

nianuaaiisnperoxvd l>rnin u'i'kh'nrd zijn. "k \ iiid dit echter \an w einiLi;

liek'olcoiüs, (kiar «lil /eer U'oed een licx'oIu' \an intillratie kan /ijn, die

plaals ifehad JKH^fl in "l diliixinm ol' eerder.

Kiezelzaiidsleen mei Parado.xides Tessiiii is lot nou toe niel als

\asie rols aanu'elroiren. \ ernioedelijk komt "t nn iiou'. ol'kwam "t \ foetici-

in de hiinrt \an ( )eland als zoodaniu' \oor. Aan de wcsiknsl \andil

eiland loch woi'dl kalkzandsloeji met de/elfde triloliieteiisoort o)»

\ erscliillende plaalson üevondoji.

///. ]}<trni-Ciniil)i'iscli('.

.5. Alinnlei niel ALiiiostus pisitormis Ij. \ai'. soeialis Tnlll).

Kemnaal had ii\ hel uclnk een sink z\\arle lei te \inden, waarin

de en relief hewaarde grijy.(^ kop- en slaarlschilden \an een Ag-iioslus-

soorl verspreid liguen. J)oze /ijn lioogskMis Itijna o m.AI. lang en broed.

De kopscliilden /ijn nuitig g(w\(dfd. De dorsaalgroeven vcrocnigen

zich \(ior mei elkaar en l»egreii/,eii ec^i loiigxorinige glaholla. Aan 'l

Noorsie gedoello (Ier giaWella hexindl zich aan weerszijden eene zijgroexc.

1 )eze loopen in elkaar nil eji snoeren zoo naar xoren een klein iredeelle

af. Aan den \(tet dei- giahella zijn door 2 selniin Jiaar aelileren loo-

pen<le ziJLiroex ('Il 2 kleine lohlteii algescheideil. 1 .Middelste üroolsie

--luk ^V'V Lilaliella \(>rlooiil in "t midden een kiehormige xcrliexcnlieid.

1 )e waniicn zijn \'oor \an elkaar gescheiden door eene groe\t', die

\aii I \ooreiiide der giahella naar de raiidür«i(>\e loopt.

1 )e staartscliildeii zijn veel sterker gewelfd. \(»oral is dil "t geval

niel de rhachis, die naar achteren toe hreeder wordt en zich hijiia

lot den rainizoom nilstrekt. DerhaKc wdrdeii de zijdeelen \aii "l

p\L;idiiiiii, die al niet hreed zijn. naar achter loc steeds smaller. 1 )eze

zijn iiii'1 door eene urocN'e \aii elkaar gescheiden gelijk "l ge\al is

liij de kopscliilden. 1 )e pvgidia hezilten aan den achterland aan w eer-

zij<leji een naar achteren gericht tandje. De rhachis {\rv pvgi(Jia is

«Inidelijk in drieiai \('r(|eeld. Met achlersle ücdeelte is xcri-ewcu' 'I

Lirootste en hijzoiider opgezwollen. De zijgroexcii \ail den eelieii kant

\ereeiiiL!'eii zicli iiiet iiiet die \aii <leii anderen, daar zij li-escheideil

worden door een kie|\-ormige Ncrheveiilieid, di<' zich \aii I tweede

lid. naar 1 eerste \(»orlzel en naar aelileren in eene sclinin naar

lioxell lodpellde '^lolilpe pllll! Ilitloopj.

^) Remelé, Zt-'ilstlir. der dcultcli. gooi. Gescliscliall. Ud o'o. Jalirg. 1883 pag. S71.
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Uit de op,a:enoonido eigensfli;i|i|»oii laat zich gemakkelijk bepalen

dat (Ic/.c Auiiosliis-^oorl doni- Tillki'-km, \: l)('>clir('\cji werd al> A^'iiosliis

jtisiloniiis L. var. sofialis. At'hecldiiiLicii /.ijii liicrxaji gegevcji door

Hi?(")(i(;KK ') eii PoMPixKi ').

Tol iioii' toe is (lil zwci'fhlok "l (^eiii.ii'sh^ sliik aliiiiiloi ]iiet A,ïiiosIiis

pisitbriiiis L. \ai". socialis, dal iii ons dilii\iiim ucxdiidcii werd. In

Diiilscldaiid scliijncii der.ücdijkc ook /a'vv /.cldzaaiii Ie zijn. ^Vlleeii

(tOTTsciik ') \onueldl een zoodanij^' slnk \an Sniri.Ar. Dil Itevat

echter hox'endicii noü' resUMi \an ()lenns iriincalns Uriiini.

Als Aaste rots konil der,u(dijkc aliiinici nid deze iriloliiclcn-xafic-

teit in Zweden mei inhe^rij) Aan < )eland (mi lïoriiliolm op \crschillejidé

plaatsen \()oi'. udijk mij meejiedeeld werd duur Prul". 31oBEK(r, wien

ik een stnk van lul zwerfhlok liet zien.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. v\n de Sande Bakhuyzex biedt

eene mededeclinu' aan: „Orcr Ji' iiri'/od/ct/c// me/ In/ /itin'(/('f/'/(/c

iii dl' (linujni run Iwt Itoofdmii'iri'rk der sti'i-iwiui'ndd ti' /^cidm

Houwt yo J7." 2'ie Gedeelte.

ni. Hf't tijdvak 1862—1874.

9. Zooals ik reeds \ermeldde zijn onilrenl den uaiiL:: \an pendule

Honwf" 17 «i'ednrende dit lijiUak door K aiser verschillemle ondei'zoe-

kin,uen Aerriclit en ook gedeeltelijk bekend .ü'emaakl.

De bekend gemaakte onderzoekiniien betrelfen hel lijd\ak i8(i2 Mei

—

18fi4 Augnstns ^). Kaisek ojidernam latei-, in den herfst van 1870 een

nienw onderzoek o|» het 8-jariii tijdvak 18H2— 1S7() l>ernstende "),

dal daarna in 1872 dooi' hem werd voortgezet en over de laatste

maanden nilgelu-eid '). Kaisek arl)eidde aan dit onderzoek, welks

uitkomsten hij in het 3'^^' deel dei- Annalen \an de sierrenwachl wilde

oi)neinen, loi in de laatste maanden zijns levens. Ihj zijn dood was

het echter onvoltooid.

\) TuLLBERC, Om Agnoslus-artenia i de Kambriska allagringarnc vid Aiulranim.

Sveriges geologiska Undersökning. Ser. C. X" i'2 pag. 2b.

-) Bröggek, Die Sikirischeii Etagen 'I und .3 im Kristianiagcl)icl und aul' Eker.

Pag. 56. Taf. 1. tig. 10 abc.
•') PoMPECKi, Die Trilobiten-Fauna dti Usl-uiul Weslpieussischeu Diluvialgcfeciiiebe.

Beitrage zu"' Naturkunde Preusseus lierausgegeben von der PliysikaliscliOekono-

mischen Geselltcliaft zu Ivüuig.s])erg. Pag. 15, Taf. lY, lig. 24 a b.

^) GoTTscHE, Die Sedimeutar-ficsehiebe der Pi-ovinz Schleswig-Holstein, pag. 11.

°) F. Kaiser 1. V.

'O Zie: Verslag van deu slaat der sletreiiwachL te Leiileu 1870— 71 pag. 15,

") Zie: Verslag van den staat der sterrenwacht te Leiden 1871—7:2 pag. 14,
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T)o Lf('\"011<lt'll uil kiilll^lrli li;lil<l<'ll KmM'.I! ook llici udici'] hcNI-cdilid.

Hij \\ a-- l)ij /ijii oii<hT/.ock o|( xcr^cliillcmlc /.oiMlcrliiiLic oiircui'linalii:-

lu'di'ii u'csliiil. ii'iw ijl liij /icli Icncmis iiici oiilxciiisd liad dal de ücliniiktc

harniiioterslaiidcii. ccii i\ry uroiidslau*'!! \aii hel oiidcr/ock, ook iia zoo

iLroe<l nioL»('lijk(' xcrlK-lcriim'. iioli' iiicI \ rij aaii/.icniijkc sv-lciiialisclic

roiilcii ki>iid('ii aaiiu'cdaaii /ijii. l)i(' Itarniiicici^laiidcii waren nl. door

lioiii at'<i,vUMd uit de driemaal daaus door hem /,el\cii xcrriclile alli'-

/iiiucii \aii een in /.ijiie werkkamer o|»U('liaiiL;en ouden p-hrekkijicii

kwikhai'omeler \an Urr'i'i lucdurende anderlialfjaar \an eeiie aiieroitlei.

w ien> coi'reclie liepaald werd door eeiu^ic üclijklijdiLi-e alle/.in,Li'eii \aii

den haromcU'i' in de meridiaan/aal Ie linlp Ie nemen. Die correclie

bleek Ie \arieeren mei de l)arc)nie(erliooüle en le\eiis in den loop

der jai-en aan/.ienlijk Ie zijn loeiiXMiumeii. Ier\vijl eindeliji-; de lem|)e-

ralnnr \an den haromeler in wijde grenzen onzeker \\as.

Het kwam daarom 11. (•. \ an ük Sande HakiuvzivN, loeii inj zieli

in 187.'^ \(>or>lelde liet ojiderzoek' der pendule wcdei* op Ie \allen.

nitodzakelijk Nom- zich eerst omti-ciit den Inelildrnk. Avaaraan de pendule

ondei-woi'peii \\as üeweest, hetere ii'cg'ovejis te \'ei->elia!]\'n ^
i, en Inj

wikle deze atleideii door <le re<>eliiijitige haronieteratleziji.ueii verrielit

aan liel .Meteorolou-iscli Inslilunt te Ttreclit te linlp te nemen.

\ ooreersl moesleii daartoe de >laiid\a-'liLic' \erseliillen lusNclien de

liaromelerafleziimcii Ie rireelil en die Ie loeiden in de meridiaan-

zaal oiiderzoclu W(»rd(Mi. en uil om\ ani:rijke lierekeninizen. die in

latere jaren Nooiluczel zijn. is len sloile «iehleken dal. na liel aan-

breii^'en der \-oor heide iioodiLi'e \crheleriiiji'en ') en na lierleidiuL;'

\()or lioo,L!,le\<'r.^clnl. de haromelei-slanden op heid(^ plaatsen ucnuddeld

\dlkonien o\('i'eeiistemden '').

Xa deze NoorhereidiiiLicii is eelilei' 11. (i. \ \N i)K S \M)i: U \Km '^zk.n

door lijdsu'ehrek xcrlunderd u'eworfjeu zicli Ncrder mei liel onderzoek

\ail pendule jloiiwi 17 heziu' Ie lioildeil.

I**. I oen in liel \ooruaaiKJe jaar hel onderzoek <l(>r pendule in

liel lijd\ak l!sr)2 74 door mij weder opL:c\al wei-d. Iieh ik eeiie

po;iin,ü om \(ior den haroiiieler \aii l>i'i"i'i heirouw hare correclie^ al'

te leiden weldra opL:(\i;c\en en mij ook l(»I de alleziiiLicii Ie l'lrechl

.H'eweiid. Ilei i^ daarhij uchlekeii dal men op deze wijze, leii miii-le

\oor den Liciniddeldeii haromelersland in lijdxakken \aii eeiie maand,

eeiie xoov ojls doel voldoende nauw keiiri'jheid kan hereikeii.

') Zie: Ver.slag van dm slaal der slentiiwaclil iv hcidcii is7^ 73 pag. 4.

2) Zio onitrciil de loiili'ii van den baidiuclcr te L'lioclil : J. I). va.v dkk Plaats

Over licn liaroiiidcr van lid K. .Nfdcij. ,M<'lc(ir. lust. {Mrfior. Janrh. roor JSHH).

terwijl vuur liciden du Nurmaal-haKtiiieler vaii l''i i^s'^ als standaard ucldl.

'•^) Zie ook: Annalen der Slernwurle in Leiden. Band VI S. CXIV— CXVl.
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Ik kon ovov ntl('/.i)iLi('ii \aii ilni rti-fclit>clieii Itannneter te 20'. 2"

eii 10' liescliikkcii en k'idde «laariiil xoor lid mvlieck' lijdvak frcMiiid-

(k^ldc (»]) 0° herkM(k^ I)an»iiR'lerslaii<k'ii at' ' . ])iiife]idicii echter zijn

voor (k* laalsie inaaiuk^n Itaronietei-afkv.iiiueii ie Leiden heseliikkaar.

Il) [S~',] Juli i-- lueii nl. iteu'onnen den haronielei' in de nieridiaan-

/.aal i'e,uelniali^- o maal per dau' af Ie le/.en. en ik kon nu ook <laai--

nil. o|) dezelfde wijze als ik dil voor hel lijdxak na 1S77 gedaan liad.

ireniiddelde haronielersianden afleiden en die o|) (P herlekk^n.

Hier voliii eene veruelijkini:- der op Iteiile wijzen verkregen niaand-

niiddentallen.

k. r.

J87;^ .Inli -f O.a :\lni.

Ang. 0.0

Sept. 0.2

Oet. — 0.2

Xov. — 0.1

L. ~~ V.

lS7a Dee. -f- 0.:^ 31 m.

IS74 Jan. - 0.2

Febr. _|_ 0.2

Maan -|- O.'A

April -[- 0.1

De versehillen zijn \rij klein (>ii zou('en nii»eliien nou" kleiner

zijn, als niel l»ij alle herekenijifien honderdste deelen Aan millimeters

Aei'waarloosd Avaren. De ueniiddelde waarde kedraaiil slechts -|- 0.05 Mm.

11. Ter atleidijiu' van de lemi)eralnur der pendnle kon ik o\er

<le voluende geirevens beschikken.

\ an lS(i2 tol 18()l) IMei werd "s morgen.>^ Ie 8 n. 'M) m. een ther-

momeler aan den pendnlepijler afgelezen. Eerst daarna vangen regel-

matige aflezingen aan van de twee thermometers in de kast ilcr pendnle.

doch van ISlilJ Juni lot 187o .Inni geschiedden die nog alleen Ie

8 n. o() m. "s morgens. Sedert 1873 .lidi zijn heide thermomelers

5 maal daags afgelezen.

Van 1878 Juli af kon ik dus daugemiddelden \oiinen van de

temperalnnr volgens den l)o\en>ten thermometer in de pendnlekasl.

O]» dezelfde wijze als dit na 1N77 gesidiied is. doch xoor de vi-oegere

tijdvakken moest ik trachten zoo goed mogelijk znlke daggemid-

delden nit de heschikhare aflezingen af te leiden.

(^m de daartoe noodige herleidingen Ie vinden vergeleek ik:

r. voor de jaren 1871. 1872 en 187o de aflezingen te 8n. "smoi'-

gens van den bovensten ihermomeler in de jKMidnlekast met die van

den thermometer aan den i)endnle[)ijler

:

2". vt)or de jaren 1873—75 ile atlezinuen van den boven.sten thermo-

meter in de kast te 8 n. "s morgens met hare dagmiddentallen.

Til die beide vergelijkingen vond ik de volgende maandmidden-
tallen der verschillen A, = kast -- i)ijler en 2L„ = dagmiddeinal —

1) Ik vormde dagmiddfiitallen door het gemiddelde te nemen van de alleziugen
te lü"

,
:>Ü"

, :J" , lU' gevende aan de beide uiterste half gewicht.
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afl. >> mir, waarliij alles jn ura'lrii Rkmmii; iiilurMlnikl is, eii de

iiiil|Miiil>c(»n-cciics reeds /.ijn aaiiücliraelil.

.laii. -|- 0.21 + 0.22 Juli -f O.OI -f 0.8R

Ih'1.1'. .11 .11) Am.ï. .11» .41

Maai-l .14 .44 Sejil. .ld .4«)

April .i.") AH Oei. .20 .2d

Mei .0(5 .38 Nov. .ld .29

•Iiiui .o;> .47 I)(H'. .ld .04

Hiei'iiaai' iiaiii ii< aan dal xoor Z.^ \(»(ir ade iiiaaiideii hel al,L;,(Miieene

ndddiailal -|- O.lo . <ieldl, terwijl ik \(m)i- Z.., aaiiiiaiii :

Oelober—Fedi-iiai'i + 0.20

Maart—.Septeinl)er -}~ ^^-"^'^

Met deliidp van deze waarden en \an de l)epaald(> nnlpnntsfonlen.

die gedeeltelijk veranderlijk met den tijd hleken te zijn, wei-don de

benoodigde licrleidingen aangebraeht.

T(.'\'ens ^"(>el•de ik ook xoor de/.e jx'riode, toen ikil:' >le('lits ('HMie kast

de pendule ((ingaf, xcrgelijkingen uit lusschen de leniperaliiren \olgtMis

den bovensten en den ondersten tliennometer. Ik deel alleen de uil-

komsteji inede die ik in de Jaren 1873—76 voor het gemiddelde der

5 dagelijksehe allezingen vond.

B.—O. B.-O.
Jan. + 0.32 Juli -f 0.44

Febr. -f 0.34 Ang. + 0.40

:\iaart -f ^^'>^
^^^V^- + <>••>-*

April 4- <>--*'-^ Oet. -f 0.30

Mei + 0.44 Nov. + 0.31

.Inid -1- 0.44 1\h-. -f 0.31

De/.e xcrscliillen /.ijn xcrbeterd xoor de nulpuntslonten.

12. ( )p een paar inl/oiideringen na uclu'uikte ik lot 1S72 dtv.elfde

tiJdsbepaliiiLi-en, waaruil 1\ \isi;i; /ijne niaaiidniiddeiilalleu \ au den liaiii:'

ge\'oriiid had, doeli ik kou daaraan eeiiiuc \crbelei-inLien aaubreiigeii.

'^I'erwiJI de peiiduie in INOI .luiii in uanu was gebracht, bel ik mijn

onderzoek, e\euab l\ \isi,k Licdaan had, eerst met I8d2 .Mei aaii\ aiigeii,

terwijl hel iiiet I S74 ,\pril kort \(tor de iuucireileii sioring eindigl.

I >e waargeiioinen L:aiiLi<'ii werch'ii vooreerst herh'id op 7i>0 .\lni.

bij O' en op -\- |() IJ. \ oor ilrw coi'lïicii'iil A werd w eder -j- (l\() 140

aangenoiueii iK\isi;k noikI bij /ijii l.i.ilsle onderzoek -[-()>.01 34: en

\<Mir e ii.'tiu ik iia.ir de ;.i'enn<ldelde iiilkouisl \aiiliet laalsie oiideiv.oek

\aii 1\ \isi;i!, iu aaiiiiierkiiig neineiide dal ik nu op O' herh'ide b;ir(»-

nieler>lan(h'n u'ebruikle, 0\0174 aan.

lil <le hier Nolücmh' tabel hebben alle kolouiineil dezellde beleekellis

als in de oNcreenkoiiisliii-e label \(»or hel tiid\ak 1877—i898.
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II. C.
i;;ir TLMiip.

1). (i. 1

(iereil.

I). G. Il
\V

•1870 Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1871 Jan.

Fcbr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

187-2 Jan.

1'ebr.

Maart

April

.Mri

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov,

Dec.

0.299

0.352

0.4r)7

0.536

0.341

O 475

0.388

0.217

0.1 G7

0.114

0.li>8

0.348

0.250

0.391

0.458

0.427

0.475

0.357

0.309

0.178

0.285

O 273

0.294

0.317

l).3'i'i

(».;{8.')

0.4(HJ

0.430

0.404

0.430

0.417

0.377

703.4

()3.9

01 .1

58.5

G4.4

54.7

56.3

59.5

58.9

03.5

02 .

7

57 .
()

63.2

58.9

58.7

62.9

59.3

61 7

60.9

64.5

54.6

59.8

57.4

58.7

59.5

(|().4

00.7

60.4

57 6

55. S

55.3

52.3

+ 9.9

12.5

14.9

14.4

11.4

8.9

5.9

1.8

0.1

2 5

0.0

7.2

D.l

11.0

14.0

15.0

12.8

7.()

3.7

2.1

3.0

4.5

5.0

8.2

9.0

15.5

li.O

8..S

0.9

0.349

0.303

0.387

0.438

0.379

0.420

0.407

[0.353J

0.324

0.293

0.300

0.303

0.311

0.348

0.370

0.381

0.410

0.423

0.432

0.378

0.320

0.300

0.329

0.330

0.344

0.337

0.314

0.356

0.370

0.392

0.405

0.354

0.3S0

383

391

4i5

352

380

370

366

:]20

300

333

397

312

308

374

:'.08

389

389

iOl

358

310

379

356

31)4

375

357

318

'M^

34<)

3.58

374

334

— 10

— r.

23

— 58

+ li

— 21

— 12

— 3

+ .i2

+ 55

+ 2X

— 30

+ 18

— 8

— 14

— 8

— 29

— 29

— il

+ ^-^

+ 41

— 19

+ '^

+ -^

+ 42

+ »

+ II

— r<

+ 20
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Waarg.
D. G.

Bar. Temp.
Gered.
D. G. I

Gered.
D. G. II

W.—R.

•1«7;'. Jan.

Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov,

Dec.

'1874 Jan.

Febr.

Maart

April

— 0.:?01

0.'i08

O 2/i9

O 'im

ü.:5io

0.337

0.405

0.429

0.40G

0.420

0.352

0.193

0.253

0.180

0.108

0.275

7r,7 «



'I't'iii|». (1(mxmI. J ). (1. 1.

is,i4 i)('C(Miil)LM- 4-2.4 — ()\39ü

ls7() Ki'hniari -f- 1.1» —0.381
I)(Mviiil).>i- +3.(1 — ().3<S()

1.'>. \ ooiwrsl licl) ik nu iia,iiO,ua;iii, in Iiocxoitc licl iiie! periodieke

(kvl \aii (k'ii lian^U', de leriii a, zicli iji hel hesclioiiwde (ijd\ak \er-

aiiderd lieefl.

Ik hel) (kiartde (U' iiiaaii(hni(kk'iilalleii tot Jaar,ueiiii(kkd<leii N'ereeiiigd

eii hieioiuk'r xolu'eii (k'ze \(»or jaren aaii\aii,U'ejide met Mei

1H()2 —0. 31(1 icS68 — (>.4()ü

1863 .3()i) 1869 .384

18()4 .350 1870 .368

1865 .421 1871 .367

1866 .436 1872 .353

18(57 .428 1873 .358

Men xiet (kat (k' uaii^u' eca'st i;roolei' negatief en daarop weder wat

kk'iner «icworck'n is, en dat hij iii de laatste 4 jai-eii luigeiioeg stand-

vastig' is gehlevcn.

Naar deze waarden en de o\ereenk'onistige Aoor Jaren aanvangende

met Angustns, Xovemltei- en P'ehrnari w(M-d op de/elfde wijze als

\doi' het \ ro(>ger hes('hoin\(le tijd\ak eene kromme geconstrneerd om
in eerste lienadei-ing de xeranck-ring van a met (k'n tijd \-oor te stellen.

14. In de tweede plaats werd <le invloed \an <le tenip(>ratniir

nader onderzocht en \\('i'<l nagegaan:

1". in hoe\erre, als men een lineaii'en inxloed aainieenik de aange-

nomen tem|teratnnrscoëfïi('i('nt aaJi het udieele tijdvak xoldoet,

2". ot' zich ook een kwadratische invloed \an de temperatuni'

openliaarl.

Noor het eerste onderzoek hield ik de verschillende jaren gescheiden,

niet dien \-erslande dat de jaren gei"ek(Mid w (M-den aan te vangen

niel kVlirnari. ik gehniikte 1" de afwijkin,U('n der maandmiddentallen

\an limme jaarLi-eniiddeJden. 2" de alw ijkiiiLicn dierzellde maand-

middenlallen \aii de aan de kronnne ontleende w aarden vaiw/. terwijl

in de 3" en de 4'' |»laats diezelfde berekeningen nouinaals nitgevoerd

werden met gehrnik, niet \an de maandmiddentallen zeh'cn, doch

\aii de gemiddelde nitkomst(Mi die gevonden worden, als men de

eei'ste maand met de laatste samenti-ekl, de tweede met de xoor-

laalste enz., waardooi- reeds dadelijk de in\ loed \aii den „siipplemen-

tairen term" nagenoeg geëlimineei'd wordt.
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Zoo wei'deii als correcties van den aan \'an keiijk aangoiionicii coëf-

ficiënt — O '.0174 de volgende 4 i-eeksen van waarden gevonden, uit-

gedrukt in liondiiizendsle deelen van secunden.

I II lil TV

1863 4- 5 4-4 -f J) + *.>

18(54 -f -28 4-10 + i:*. O

1865 4-1 4-4 + (; 47
186(5 4 14 4 17 4 10 -f 14

18(57 11 — 6 -^ i\ — 10

1868 2(5 — 23 — 31 — 32

1869 11 — 11 — 15 — 17

1870 — 33 — 28 — 38 — 35

1871 — 26 — 27 — 41 — 41

1872 4-20+18 4-15 4- 12

1873 + 33 +35 + 29 + 31

De uitkomsten der 4 berekeningen stenunen oj> \veinig na overeen

en de waarde der tempera! unrscoëfficiënt blijkt in dit tijdvak veel

minder gevarieerd te hebben dan in het volgende. Eene kleine schom-

meling van denzelfden aard als toenmaals schijnt echter te hebben

plaats gevonden, en men zon misschie]i mogen aannemen, naar de 2^

rekening die naar ik meen de voorkeur verdient:

Lc = ^ 9 6' = — 0^.01(55

— 19 —0.0193
+ 26 — O .0148

Uit alle jaren samen zon gevonden worden

:

18(^3—73 Ac = — 1 (' = — 0'.0175

Het onderzoek naai" het bestaan \an een k\vadratischen term heb

ik alleen voor het gemiddelde der 11 jaren uitgevoerd, en ik gebruikte

daartoe de afwijkingen naar de 2*-' en de 4" rekemvijze.

Zoo Nvei'd gevonden, gevende aan A (\ en r.^ dezelfde beteekenis

als vroeger, d. i. die \'aji coëfficiënten van t—/„ en {f.—/'„V^ waarin

ta de gemiddelde temperatuur + 8". 6 R. >-oorstelt, en beide uitdruk-

kende in tienduizendste deelen :

1863-



t
11:)8 )

1."). lliM kw.vm mij iiirl iiiH)il/,;ik('iiJI< nodp, lid oiidcr/.ock oiiili-ciil

(leii s'i|»|»l('iiu'iil;iir('ii Icnii \c dooii vooi'afujiaii door hel aaiihreii^cii

\aii Ncihi'lcriiiut'ii \(ior dcii Iciiipei'almirscoëlïU'iC'iit. De ^evoiidoji

U('iiiid<l('ld(' waarde koiiil toch zoo goed als volkoiiieii overeen met

die welke ooi-s|troMkelijk aaiiueiioineii was, en de at'u ijkiiigen van die

luiddelw aar<le /.ijii zeker niet uroot geweest.

Ik Li-eluiiikte de al'w ijkingen der niaandniiddentallen van de waar-

den \an (I naar de kromme en liet de jaren met Mei aanvangen.

Ter [daatsbesparing geef ik hier aUeen (h^ g(Mni(ldelde nitkomsleii

Mtor 4 groepen \;iii telkens 'A jaren en daarnex'eiis de algemeene

iniddentalh'ii.
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die zij moet voorstellen, is weergegeven in Fig. 4, terwijl hieronder

de versehilleji Nolgen liissclicii waunicmiiiu' <'ii kruiiiiiic in duizend-

ste deelen xaji scciiikIcii.

Mei
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lei'wijl iiK'ii. hij iiicl in i-ckciiiiiii' Itrciiücii \;i)i dcii sii|)|»l('ni('iit;iiix'ii

term. /.on üvxoikIcii lieltUeii :

KS()-2— 18()7 M. F. = ± 0\0382

18(58—1874 .0877

wellvO waardoii wedci'oiii aaiinici'kclijk urooler zijn.

IV. Het tijdvak 1899—1902.

17. Sedei't do o})stelliii<>' dcM- })eiidnU' lloiiwi I 7 in J898 Deccinhoi*

in <le nis van den grooten l)ijlei' der slei'rcnwaclit, xNoi-den zijne

gangen onder voorldnrende controle gebonden door berekeningen,

welke onmiddellijk na tle verrichte tijdsbepalingen door den lieer

Hamersma, oud-opperstuurman der Nederl. Marine uitge\'oerd worden.

Tevens worden door hem na afloo}) van elke maand middentallen

van den gang gevormd en in grafische voorstellingen uitgezet. Met

eene geringe wijziging konden deze uitkomsten aan het volgende

onderzoek ten grondslag worden gelegd.

Deze wijziging betreft eene kleijie verbetering der barometerstanden.

welke daaruit voortvloeit dal de temperatuur der pendule lui niet

meer dezelfde is als die van den barometei- in de mei'idiaanzaal.

De barometer-atlezingen werden daarom herleid lot \\a\ zij zouden

geweest zijn bij eerstgenoemde temperatuur^). Daar mijnonderzoek,

dat nog slechts 3 jaren kan omvatten, toch als voorloopig moet

beschouwd worden, scheen het niet noodig de oorspronkelijke midden-

tallen door die volgens de l)arogi'aaf-(bagramnien te vervangen. De

constante correctie van den gebruikten barometer is ook niet in

rekening gebracht.

De tem})eratureji werden even als vroeger bepaald naar de allezin-

gen van den bovensten van twee in de ])endulekast o})gehangeu ther-

mometers. Dè vroegere llicrmonicicrs waren echter vervangen door

twee andere met honderddeelige schalen. Ge(bn-ende een jaai- werd

(hiai'enl)oven de temperatuur in i\Q nis beneden de pendulekast door-

Ioo|)end l)C|)aal<l door niid(k'l van een thermograaf van IJkhaui).

Daai'nit is toen geblekfii dal, zelfs daar, \an eene dagelijksclic pei'iode

in de temperatuur onder geene omstandigheid iets te bespeuren \ iel.

in het algemeen zijn de temperatuursveranderingen mi veel lang-

zamer en geh.'idelijker geworden, terwijl de lemperaluur in den

winter aannicrkflijk minder laaii daall, hetgeen ook in de niaandmid-

dentallen zichtbaar i>. In de nn beschouwde jaren daalde de tempe-

ratuur in de pendnlekasl niel beneden ~\- 2°.

'j De liLTleiding bedroeg ten lioogsle (J.4 iiiM.
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Evenals voor de andere lijdxakkcii «.^-eschied is, deel ik nog de

verschillen mede, die iii dit lijdpcrk, op de nieuwe standplaats der

pendule, tusselien de atlezingen Aan den hovensten en (km ondersten

thernionieter gevonden zijn. Hiei-ondci- volgen de niaandniiddentallen

dezer verseliillen, gemiddeld \'oor de 5 waarnemingsuren en voorde

3 jaren J899— 1901 :

Januari -f 0?02 Juli -|- 0.21

Februari +0.01 Augustus -f 0.17

Maart + 0.01 September -f- 0.06

April -1-0.02 Oetober -|- 0.02

Mei +0.05 Novembei- -h 0.01

Juni -f 0.15 December -1-0.02

De verschilleji zijn nu uitgedrukt in graden Celsius. De nuij)unls-

fouten van deze thermometers zijn onmerkbaar.

18. De waargenomen dagelijksche gangen werden oorspronkelijk

op 760 Mm. en -|- 10 C. herleid door middel van de coëiïiciënten

/> = -f 0-.0140

e = — 0.0170

In de hieronder \'olgende tabel is echter, ter vorming der Gered.

D. G. I, bovenstaande \vaarde der temperatnurscoëificiënt, \velke

aanvankelijk uit een kort tijdvak afgeleid was, reeds \ervangen dooi-

de beter met de waarnemingen sluitende ^^'aarde

c = — 0\0220

De beteekenis van de twee laatste kolonnnen der tabel zal hierna

aangegeven wc)rde]i.

De 4 eerste maanden na de oi)stelling en regeling der })endule,

gedurende welke haar gang zich nog eenigszins veranderlijk betoonde,

zijn buiten rekening gelaten en niet in <le tabel opuenomen.
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li'. Ho ireivdiKvonio 1M-- i'anp;ou 1 \an Innoii'-iaaiulo lalvldooii

ivoils onniiiUloUijk zieii dat, lorwijl do rfSU|)i>leiuoniaiiv onirolijkiioid"

iluitlelijk ziolilbaar is. (U^ |KMidulo t>voriiïons in \w\ io;^vn\voordiiro tijd-

perk een zeer ivirelniaiiiieii iiuiiir luv.ii.

Vooreei*8( de inaaiulniiddenialleii loi o jaai'iieniiddolden. \an .Mei

lol April, vei*eeniij:ende. /.oo viiuli men:

i^;';> ().m:->8

Van eeno voortgaande verandering" in den ixang is dns niets te

besjunnvii en \ oor hei nader onderzoek van ilen leniperalnnrsinvloed

kan men eenvondiii- de atV ij kingen van liet algemeene nuddental

— (K;1^7 gebrniken.

Nemen wij »laarbij in tle eerste plaat > aan dat de invloed \an de

temperatnnr lineair i-. ilan vinden wij. wanneer wij 1»-' de maand-

middentallen /elven. '1'' de niiddelw aarden voor telkens twee maanden,

zoodaniu" dat de snpplementaire ongelijkheid nagenoeg geiMimineerd

wiM'di, nemen. al> eind\\aar<le whh- den temperatnnrs-eoëlVieiënt resp. :

e = - 0:0-2-l4

of = - 0. o-rio

dns wij vinden eene \\ aarde welke uvheel gelijk is aan die welke reeds

gehrnikt werd ter bepaling iler üered. 1\ li. 1.

()nder>tellen wij in de tw eede plaats, dat een term. at'hankelijk van

de tweede maeht der temperatnnr aanwezig is. Men vindt dan. de

beide zelfde handelwijzen aN bo\ en volgende, voor den totalen invloed

der leniperaiuur :

— ().-,)2^;^/—10'^ -f (\(»(H)74 -
10"^^

of — 0. o-}^: ,/— 10'^ 4- ^^- ^^^*^^^^'*
v' i^>T

zoodat dn> \ oer dii iiid\ak een dnidelijke kwadratisehe in\ loed

ue\ enden \N(>fdi. Heitie lormnles \er>ehillen zeer weinig en ik neem

de eerste al> mijne iiiiUtun-i aan.

'}0. ()n» de gangen zoo gtunl mogelijk \an den direeten temjie-

ratnnrsinvloed te bevrijden, alvorens mende snppUanentaire tmgelijk-

heid gaat bepalen, is het dns noodig van tle '2'^'"-maehts-t\>rmnle gebrnik

te maken. Men kan eehter ook den temperatnnrsinvloed ('n>nri'<f{(f

ftan hare l*-' macht anniwnwiL en het geheele dan o\ (M-blijvende perio-

dieke deel van den gang als „snpplementaire ongelijkheid" besehc>nw en.

Ik heb hier beide gedaan. Vooreerst zijn in onderstaande tabel ile

vvaanlen opgenonen. die bij de eerste handelwijze vtH)r den snjiple-

memairen term ge\ onden wortlen. eer>t de nitkomsttai der 'A jaren

afzonderlijk, daarna iuume nnddelwaanlen. l>eze laten zieh vrij goed

door de volüvnde eidvelvoudiüv sinnst'ormnie voorstellen :
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De laal>l(' kolom der lalu-l Itcxal de x-crscliillcii tiissclicii dr \\aar;i;e-

nonien eii Itci-ckcMuk' waarden. Alles i,s iii(oedrukl ijMluizeiulsle deelen

\aii s(H"imdeii.
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fig. 7, als volgens de kwadratisclic Idrmiilc en de sinusoïde van

fig. 6. De aldns herleide gangen zijn iii de algemeene tal)el in

de kolommen Gered. I). (i. II en (Jered. D. G. III opgenomen,

(1. w'. /.. die kolommen hcNatlcii liimiic i-csp. middf'hvaardeji henevoiis

de afwijkingen daarvan.

Uit die afwijkingen \-olgl als middcihare foiil \an een inaand-

middeiital, wanneer men de lineaire formule aanneemt (Gered D. G. II).

.][. F. = =b ()-'()2Il

en wanneeer men de kwadratische formnle aanneemt (Gered. I). G. III)

^f. F. = ± 0.^0218.

Beide herieidingswijzen voeren dns tot nagenoeg even goede

overeenstemming, zoodat uit de maandgangen geen voorkenr voor

een van beide af te leiden \'alt.

Wanneer geen herleiding voor den snpplementairen term aan-

gebracht \vas, zon in de tAvee gevallen gevonden zijn:

J/./^= ±0^0422
„ =±0 .0398.

De toename der J/. F. is dns nog aaimierkelijk grooter dan in

de andere tijdvakken. De kwadratische formnle geeft nu iets betere

resultaten dan de lineaire, doch het verschil is niet groot.

V. Amplitude van den .slinger in het tijdvak 1878—1888.

22. Zooals ik reeds vermeldde, liet H. G. van de Sande Bakhuyzen

in 1877 aan den slinger der pendule een klein spiegeltje aanbrengen ^),

om, met behul[) \an het daariji teruggekaatste beeld van een voor

een petroleunndam geplaatsten metaaldraad, de slingerwijdte nau\v-

keuriger te kunnen bepalen. Het beeld werd door middel eener lens

op eene verdeelde schaal opgexangen, waarop 1 m.M. nagenoeg cor-

respondeerde met 0.'5 in de totale slingerwijdte, terwijl de aflezing

kon geschieden tot tiende deelen van millimeters. Op deze wijze wxrd
van 1878 April af tot 1898 gewooidijk 4 maal daags eene bepaling

der slingerwijdte verricht.

De bepalingen \an de jaren 1878, 79 en 80 werden door H. G.

VAN DE Sande Bakhuyzen aan een uitvoerig onderzoek onderwori)en,

waarbij de invloed van lempei-atuur en luchtdruk en ook die van

den stand \an het drijfgex\ icht nauwkeurig nagegaan werden. Voor-

nemens zijnde dit onderzoek voort te zetten, heeft hij zijne uitkomsten

tot nu toe niet gepubliceerd.

23. Het scheen mij mogelijk dat een onderzoek dezer ampli-

tude-waarnemingen zou kunnen l)ijdragen tot het vinden eener ver-

klaring voor den in den gang gevonden snpplementairen term, en ik

1; Zie Verslag van den staat der sterrenwacht te Leiden 1876—77 pag. 1:2.
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wilde (itis iiafiaaii of" ook de xerhelerde slinf^ei'\\ ijdicii nou- cciio jaar-

lijksehe oiiii'elijklieid /ouden vertoouen.

Terwijl II. (i. VAN dk Sandk Bakihvzkn mij Ncriiiiiide \aii zijne

iiilk(>iii>-tcii i-('(m1s iiii LichiMiik Ie maken, kou ik voor de jai'eii J878

—

JSSO (»]niiid(K»Ilijk zijne \ erbeterde slingerw ijdicn md elkander ver-

gelijkeji, en heb ik verder nog" gelraeht voor de acht xolgende jaren

een, zij het ook voorloopig, onderzoek nit te voeren.

Voor deze jai'en \erbe(ei-de ik de in eerste benadering ^) geNormde

niaandniiddentallen ^\vv amplitude nooi- den invloed van den luchtdruk,

zooals die door H. G. van de Sandk ll\KnuYZKN gevonden Avas. Eeno

verbeterijig voor de tein|)eratnnr kon ik niet zoo gemakkelijk a<an-

brengen, daar hel bleek dal de inxloed hierxan iu den loop dei- jaren

aanmerkelijk toegcncnncn is. Ten slotte heb ik daarom nu eenxoudig

zoo, gehandeld, dat ik voor ieder xooijaar en lederen herlsl door inter-

l)olatie fusschen de voor bannneterstand gecorrigeerde maandmidden-

tallen xvaardeii Aoor de am|»litude atleidd(^ die \-oor -\- 8^ R. gelden.

De uitkomsten zijn in de volii'ende tabel vereen i U'd :
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Die vorscliillcii hlijkcii \ rij kl<'iii Ie /ijii cii iiiiii iiiiddciilul hcdrua^ït

sloclils O. lis Mm., ofals iiicii 1H7<S iiilsiuil \v(';i('Jis coiic in()«i:olijk(' vcr-

slclliiiu' \;iii (Ie l>('('l(l\ui-iii('ii(l(' lens, — 0.58 Mm., d. i. resp. - ()'2 of

— O.'.'i Icrwijl de iiixlocd \;ui 1'^ IJ. ;uiJi\;i)d<elijk ().'() en hilcr

(iii,U-ove('i' J' iK'droei;-. W'nler is het tcckeii \;iii licl ,<'t'ini(l<kdd<'

A'orscliil te.iiciiiicsleld aan dal liehvclk inoii zon viiidcJi, wanneer de

am|tlilink' van den slinger l»ij (U- teni))(>ratunr aeliterblijft.

Reeds dit opperx hd<i;i,ü(' oiKk'i'Zoek seliijiil dus te leeren dat in de

amplitnde lieen analo.iion xiui den supph^nienlairen term i]i den piii.U'

aanwezig' is.

]J. \"i'r(/r//j/,-/i/(/ (/('/' ii'dl'oiiistcn.

24. Wanneei' men de liiei'l)o\en verkregen lut komsten in oikUm--

lingeii sameidiajig l)esellon^vt, dan treft liet ons in de eerste plaats

dat de j)endnle Hohwü 17, die nn reeds meer dan 40 Jaren geioopen

lieeft, wel verre van de gebreken van deii onderdom te vertoonen,

integendeel met de Jaren in regelmaat \an gang is toegenomen.

Wij zagen reeds dat zoowel in liet tijdvak 1862—J874 als in dat

\an 1878 tot 1898 de grootste i-egelmatiglieid eerst na eenige Jaren

l)ereikt Averd, liiei A\il ik er op wijzen dat de regelmatigheid ook

\aji tijd\ak tot tijd\ak is toegen(»men.

Wij vojideii ld. voor de 2 eerste tijdvakken als middelbare afwij-

kingen {\qy maandniiddentallen van eene eeinondige knnnme, en xmn-

het 3' als middelbare afwijking vaji eene stand\'astige waarde:

1862—1874 ± 0^0291
1879—1896 .0237

1899—1902 .0215

De \erinindering der niidb. afw. is dus aanzienlijk en, terwijl in

het 3e tijdxak ook de betere standplaats tot die \ermiii(lering kan

hebben medegewerkt, is het Ncrsehil tussehen het 1^' en het 2*^ 0})val-

lend. Hiei'biJ is nog in aanmerking te nemen dat \(»or dtM wee eerste

tijd\akken een \()1 Jaar in den ;iaii\aiig buiten rekening is gelaten,

terwijl \()or het derde reeds de 5e maand in de rekening is opgenomen.

Alleen staat het 2'' lijdvak daarin bij het 1'' ten aehter, dat dein-

vloed van <le tein[)eratunr meer veranderlijk geweest is, doch dit

geldt voornamelijk de laatste Jaren, toen blijkbaar hel reinigen van

hel uurwerk reeds te lang uitgesteld was.

Herleid men den xoor het 3*^ tijdxak gex'onden lemperaüinrseoëffi-

eiënt tot dien xoor l^MI. en den gemiddelden van hel l'-" lot de waarde

ilie hij zou gehad hebben, als men de barometerstanden niet 0[)
0°

herleid had, en voegen wij daarbij de xvaarde die voor iiel mi(hlen-

gedeelle van het 2' tijdvak 'i ü-e\-oiiden is, overal afziende \an kwa-

dratische termen, dan \iiHlen wij:

^) Zie verder de sameiislelliiiL; u() pag -1\ (o'J).

14
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A». l'JÜ2/3.
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1862—1874 c = — Os.0196

1SS5 - I.SIM 0.02(59

ISD") J1K)2 .0275

'rii>'>cli<'ii licl 2'' (Ml licl .'>" lijdvak is de slinger iiirl uil clkaiidoi'

ji,"eii(Hii('ii cii allcni ccii klein i'(m->-|\ Ickjc \ aii <lc n|iliaiii:\ cfi' \crw ijdcrd.

25. lli^xdiimwcii wij iiii de iiitkoiiisloi \(>(ti' do sii|i|)l('iiiciitaii'('

(tiiUi'lijkliiMd NCi'ki'oin'cii.

Waimecf men afziel \an de in somnii.iic lijden zich \crlcKmciide

liairjaai'lijksclio oimolijkheid. die in Ncrhand slaal nicl dcnjuisicn xoi'ni

\an den Icnipcralnni-sinxldcd, dan woi-dl in alle lijdvakken ccnc sii])-

pltMiieiitairc jaarlijksclie OJigelijklieid in (kMi ^anfi' ut^xondcn, die /icli

iia,2:onoep: kial voürsleUcii door eciie ciikelv()ndiji;e siiinsoïdc niet maxima

omstreeks Mei 1 en November 1, en welker lialve ampliinde bedraagt

:

1862—1874 -f 0^.0341

1878—1886 .0455

1887—1896 .0254

1899—190 J .0466

In het Lilere ,i:e(k^elte van liet tijdvak 1878—1898 selnjid (k- anijtli-

Inde (\fï sn[)|»k'mentaire ongelijklieid merkbaar kkMner Ie zijn ,i'e\vor(k^n,

zoodat deze eindelijk in de Jaren 1897—1898 nanwelijks meer zieiitbaar

was. Overigens blijkt de amplitndc (Km- oimdijklicid onder alle omslan-

tliglieden ongeveer hetzelfde bedrag gehad te hebben.

De vraag moet nn gesteld worden welke \ei-klaring men voor dez(^

ongelijkheid zal knnnen vinden.

Mathematisch Iaat zij zich, als men alleen de maandelijksche

gangen beschonwi, nagenoeg voorstellen als een tei-ngblijven \"an (\i'\\

invloed der temperatmir met ongeveer een halve maand. Dit kan ecliler

niet de Jniste physisehe verklaring geven, daar nit de gange]i gedn-

ren<le korie lijdxakken blijkl, dal snelle temperalnnrsw isselingen zich

daarin nagenoeg onmiddellijk afspiegelen. Toch scheen hel mij aan-

\ankelijk niogelijk dal de jnisie x(>rklai"ing in deze richling zon kim-

nen u'ezochl wdrden. d<»or aan Ie nemen dal cci/ Jrr/ \an de wei'king

(\('i- leniperalnnr op den gang, nnsschien door lnssclienkoni>l \ an de

clasticileil \an de ophangxcer, — zich eerst na langen lijd doel

gevoelen. .Men zon dan echter nit de snelle lem|»eralnni's\\ isselingcii

een andei-en en kleineren lem|)eratnnrsc(»i'l"ficienl moeten \ inden als nil

de \('i"g('lijkinu' \an zomer- en w inleriiangen, en nn schijnen, voor

zo(»\('r zich (lil reeds nn beoordeelen laai, terwijl hel ondeiv.oek \an

den lieer \\'i:Kni.|{ nog niel Noltooid is, de op beide wijzen ge\"ondeii

coi'flicii'nlen in hoofdzaak (tNcreen te stemmen. lOene bij de jaarlijksclie

temperaliiiii>\\ isM'lini;- leniLiblijveiide xcraiiderinii in de ela^licili'il \ aii

de opliaiiL!\eer w ordl daarenboven onwaarschijnlijk gemaakl. nn

zich daarvan iiiels in de slingernitvvijkingen be:speuren laai.
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Een l\vr(M|(' iiioLicIijk»' \('i-klai-iii,Li-sLrr()ii<l m-Iiccii mij !ii (1(^ (nidcr-

stclliiiu' 1'' liüuvii. (lal de k'ni|)eraliiiii' iii «Ie vcrscliillciMlc decleii van

den sliimrr hliJNciid (tii^^clijk is (mi deze 1 'inpeniluursverdeelinf;

'/ieli svsteiiiïiliseli wijzi^l met hel Jaai-,i>elij(le. /.oodaiiiir dat zij ook niet

dezelfde is in voorjaar eji liei'r>t. Ken klein verseliil heeft hier loeh

oen vrij urooten imioed. Wanneer de Icmperatnnr van den stalen

slingerstanu- zieh mei (P.1 II. verandert, terwijl die van iiel kwik

dezelfde hliji'l. dan xci-anderl de dagelijksehe <i-an,u- met 0\()(55.

De verschillen tnssehen de aflezingen van dvn hovenslen en den

ondersten Ihei-mometei- in de pendnlekast znllen ons omti-ent die

tenij»eratnnrs\-erdeelin,u' moeten inlichten, doch dit kan slechts uehrekkig

geschieden I'' wegens de geringe nanwkenrigheid der thermometers,

2'-' daai' \\ ij niet weten hoe de tem])ei-atnren van het staal en het kwik

^an den >liiiger zich lol die van de omgevende Incht verhonden.

lvaadj)legen wij nn de voor de di'ie tijdvakken opgemaakte middel-

waai'den diei' tempei'atinn-verschillen, dan zien wij dat in de heide

eei'ste het verschil: temp. hoven — temp. onder werkelijk -j-O".! R.

grooler is gevonden in April en Mei dan in Octohei* en Xovem-

her, hetgeen een verschil in den gang zon veroorzaken in teekeii over-

eenkomend met hetgeen werkelijk gevonden is. In het 3'' tijdvak

echter komen voorjaar en herfst nagenoeg volkomen met elkande^'

overeen.

Het schijnt mij dns jiog zeer onzekei- of in deze tenii)eratnnrs-

verdeelhig de oorzaak \an het hespi-oken \erschijnsel zal knnnen

gevonden worden, en het feit dat, terwijl de penchde zich onder zeer

^•erschillende omstandigheden hcNond, eene gangongelijkheid \an Jiage-

noe^' hetzelfde hedrag is ge\'onde]i, ter\\ijl dit anderzijds in den loop

van het 2" tijdvak kleiner schijnt te zijn geworden, schijnt mij ook

reeds a j)riori niet daarxoor te pleiten.

Ik zie dns nog geen kan^ xoor de gcMtnden ongelijkheid eene vol-

doende \"erklai'ing te ge\en.

VERKLARING DEK FIGUREN.

Fi^. ]. Su|j|ilcmentaire ongelijkheid 1876—188(3.

, 2. „
,' 1887-1896.

., '.l. Niet peiiodiek getk'eile der Dag. Gang voor + 8",7 R. 1878—1808.

1. Supplementaire ongelijkheid 180:^— 1874.

Tl. Niel |)eiiodiek gedeelte der Dag. Gang voor + 10 K. I80:i- 187L
.; (') Supplementaire ongelijkheid 18'.l'.>- ll)(h2.

;, 7. Diezelfde als de lenii)eialuiu'.s-invloed lineair wordl aangenomen.

hl Fig. 1, ^, i, (», 7 It'^'.eekent D. Decem])er 1, J. .lanuari 1, enz.

In i.<'ig. 3 en 5 beteekent 78 1878 Juni lö, enz., (j-2 180:2 Juni l.j, euz.

In Fig. 5 staat verkeerdelijk 7'J voor iJ'.*.

14-
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Scheikunde. - I)r llrrivn lloodKUKK-ii' ('11 Van Dokm' hicMlcji ccji

(t|»s|('| jiiiii (»\cr het: „a- l'licinili>lilii(iHiiii<lc'^ \aii Al. I\iii.\ir\

('II AI. I"'l Kil.

Het AliR'riraii ('liciiiical .loiinial, Ndl. 2(> hcxal op pau. 454 eii

vlij;. ceiie vc^rliaiideliiiu' \aii de llccrcii AI. Krii\i>'\ cii AI. Fikii ;

Actwn of (iniiiKitic (tniiih's iijioii iilitluihilchhintlc al di fh'rnif truijn-rd-

fnri's, \\aar\aii de iiilioiid oii/cr/ijds iiici zonder l(';j,c.'iispi-aak kaïi

l)Iij\(Mi.

T)o ^clirijx ('Ts l(.)('ii laten .U'elieel luiileii heselioiiw in;^- den inhoud

\aii twoo niededepliiiiion \an den iieei- V. van dkr Mki'1<f,n, die in

hel lalxiraloriimi \an een onzer, A'olg'oiis onze methode '), o. in. het

|tlitaalphenylisoiinide i)erei(hle en beschreef") en spocdip,' daaroj) de

iiiwcrkinii' \ an \\ater, \an alkohol en van aniline op dal isoiniide

of op zijn zoiilzniir zont ondei-zocht
;

'') hij tooiHk' aan dat (h»oi'

inwerkinu' \"an aniline hel phlaalphenvl(liaini(l(^ \\()i'(h g-eNonnd en

jieeft de hese h rij vinu- van die verhiiuhnji,-, ^velke v('i('tr hein in de

literalmir niet Avordt verniehk liet liehaani, door Kuuaka en Klkii

niet ft-phenylphtaaliniidc bedoeld, (de onsymnietriselie verbinding) Avas

diis reeds l)erei(l en besejireven en zijne gedraüingen onder \erschil-

lende omstandigheden waren reeds bekend, toen deze scheiknndigen

liim o]iderzoek aanvingen.

Het wekt te meer bevreeni(hiig, dal de Meeren K. en F. de aan-

gehaalde verhandelingen ^an Van dkk AIkilkn in hel Iveeneil over

het hoofd hebben gezien, daar zij, ten o|»zielile der bewijsvoering

\(ior (k' symmelriseiie eonslilnlie \an hel gewone |)hlaalimide en van

hel |>htaaldiami(le, ook wal belrefl het |)lilaalmetliyl — en hel

|ihlaalbenzy lisoiniide, onze Nci-haiideliiiüfii uil (K'ii Xle en XHk^jaar-

gang \aii dalzelfde lijdsclirifl cileereii. IJoxciidien \\(ir(h in Ki(HTKi{'s

Le.xikon der KohlenstoUX'erbiiKbingeii op pag. 141 7 \aii hel plilaal-

pheiiylis(»iniide, onder aanhaling \ an \ an dkk Mki lkns xerhandeling

reeds nieldini:' Licniaakl.

Hel is echlei iiiel Ier ^^ ille \an hel pri(»rileilsreelit \aii \ \N uv.n

AIkii.kn, dal wij ons Ncrplichl aehleii op de Ncrhaiideling der Meeren

K. en !*'. kritiek uil Ie oefenen. I)il u'eschiedl. (Miidal door die scliei-

kiindiLicn aU 't-pheiiy Iphlaaliinide. dus aU de ons\ inmelrische xcr-

1) llccueil dos Tnivaiix ( :irniii(|ii('s des i'ay.< Hn^ '\\ Xli p. Ii'. Xill y. 'X\,

XIV |.. J.'.J.

-) llwiicil (1(.'S Travaii.x ( lliinrKidcs dc:< l'ayy Bas cl de la B(li,M(|iK' T. XV (iN'.Mi)

p. :28i2 (t>S(i).

') Ibid T. XV p. :{23 (313—345).
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hiiidiiiU', wciko mot lid iililaulpliciivli^oiiiiidc \;iii \'an dvai Meulrn
identiek /.oii nioeleii /.ijii, eeiie slof hesclii-exeji wordt, Avelke, Jiaar

onze ()verlui,i>iii,<>,- iiiinmer dal isoiiiiide /.ijii l<aii. lüj de wij/.c van

boreidiiig eii reinigiiiü-, dooi- K. en F. ten o[)ziehte van het zooge-

naamde «-plienylphtaalisoimide toegepast, kan die vcrhinding, in

vei'haiid met alles wat wij van liet karakter dei- i>oimi(len weten,

niet geacht worden te blijven l)estaan en moet liet plifaalphenvl-

isoimide iji andere producten voorgaan.

IMeef diis de verhandeling der Heeren K. en F. zojider tegen-

spraak, dan zoi. omtrcMit het chemiseh karakter en de eigenscliap|)en

der bedoelde verbinding verwarring ontstaan.

Teneinde dit te voorkomen, zij het ons vei'gnnd, gedeeltelijk aan

de hand van een opzettelijk daartoe in het werk gesteld ondei-zoek,

nader uiteen te zetten, waarin o. i. de dwalingen van K. en F.

gelegen zijn.

Als uitgajigspnnt nemeiide de onsymmetrisehe fornnde \an het

phtalylehloride moet \w\ inderdaad zeer waarschijnlijk worden geacht,

dat bij de iiiwerkinu- \an aniliiie o|> phtalvlcliloride in de eerste ))laats

het zoiitziwe zont \aii hel jilitaalphenvlisoimide wordt gevormd,

waarnit door verder toexoegiiiu' \an aniline het \rije phtaalpheinl-

isoimide kan ontstaan.

Maar, gelijk reeds bo\-en werd in herinnering gel»racht, is door

\'an dkk Mkii.fa' aangetoond '), (lal bij de inwerkinu- \aii aniline op

het zoutzure [ihtaalphenvlisoimide het phlaaldiplieiivldiamide wordt

gexormd.

l)ieiiaaiigaaii<le had boxciidieii aan de Heeren K. en F. cene onder-

zoeking \an X. (). Ilo<K)\\ -') tot aanwijzing kunnen strekken. Deze

liet i>ij lage tempei-atmir o|» een overmaat eener alkoholische oplos-

shiü," \aii aniline phtalvlcliloride imverken en \(M-kreeg tlaarbij het

|thlaaldi|tli('ii vldiamide, naast andere |irodiicteiK welke hij dooi-

(ligei-eereii met alkohol xcrw ijder«Je. \ aii ile \ erhaiideliiig \aii ^ an

j)KK .Mkli.kn is li()(;o\v, blijkens den aanhef zijner mededeelinu-,

oiikimdig gebleven. Hij \indt het smell|iiint xoor zijn |thtaaldiphenvl-

diaiiiide lager (281°, onder ontleding) dan \' an dkr Meulkx (252°,

eveneens onder oiilliMling).

Het kwam ons in de eerste plaats noodzakelijk xoor de bereiding

dezer \-erbinding, \an welke wij \ernioedden. dal zij bij de beoor-

deeling der resiilialeii \aii K. en F. vooral in aanmerking zou

blijken te konuMi, naar bi-ide methodi'ii te herhalen.

1) 1. c. p. ?a:k

~j Ueber cinige Anilide der Plitalsaure. Ber. d. Deutsch Ghem. Geseik 30 p. 144:2,
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()j> /(iiil/.iiiif |)lilaal|)li<*ii\ lisdiiiiidc 'j (12 lii'.j, iii acllifi- ii('siis|K'ii-

(liM'rd. lit'icii wij aiiiliiic iiiwcrkcii (25 üi-.I ; Ao kolt' \\ a> op ccii lol

">(> Ncrliil walcrhad licplaalsl, lid |iro(liict, dal /.icli AÏ'vA'Wr. werd

liissclu'ii papici' ,i^'e|)('rsl en uil warm iiilrol>('iiz,(»l naar \w i)i'".i{

Mkilkm oiiiiicki-islalliscci'd.

Do Norliiiidiiiu' kfislallisrciM daaniil in kleine prisiiiali>('lic slaatjes

(tic liToolsU' y.ijn .")()() niicroii lanii' cii 20 nncron lirccd;. Md alkoliol

li'OwasscJKMi cMi Li'cdrodud NOi'iiu'n /ij cciic Nillacliliüc massa. Zij pola-

i'isoei'C'ii slcM'k hel liclil en IicIiIxmi rcclilc iiildoo\iii,ii' : hiJmcuaiiiLi' \;iii

andeiv kristalk'ii werd lucl w aai-uviiomcii. De slof smcll oj/ilc/- ci/f-

IcdiiKj, kMiiixwoluc waai'xaji luM smcll piinl ('cjijii'crmalc at'liankclijk is

\aii de siudlicid \an xci-hilliii.ii- ; hel iau' liissclicii 245" cmi 25(P. De
analysen y.ijn in lici aaiilian.L'srI ondei- I en II inedeu'edeeld.

Daarna werd o\crceid^omsli^- \\v\ \'oorscIii-iri \an Ro(iOW ucwerkl

iMi plilaly Icidoride ucdrnppcid hij een o\-erniaal eener alkoliolisclie

ainline-oplossinu', die in een menjiscl \an ijs en zonl wei'<| ai.Li'ekoeld.

liet prodncl wer(l ruim mei alkohol «i'ewasselien. Hij de |»oLiin,u' (un

iielgcen «laarhij onopLidosl bleef uil koken(l(Mi alkohol om Ie ki-islal-

liseeven. hielden w ij een \rij aan/aeidijk deel onopgoiosl lernu'. dal om-

streeks '2\M^ smoll. Ilelu'een hij hekoelinii' ^\^'v alkoholiseiie oplossinu'

nilkrislalliseei'de had een lau'er smellpnnl: h. w 2()(S'^ na de eerste

exii'aelie. Door hel residu, daf ]ia eene hehandeliiiu' mei kokenden

alkohol aehlerhleef en dal noii' een iels lau'er siikstoi'^chaile xcrioonde

dan aan hel phlaaldipheny Idiannde loekonit /.ie analyse 1 1 1 int wai'ui

nili-ohen/ol om Ie krisialliseeren '\ werd eene slof xcrki-eucn, welke

in eiücnscliappen en samenslellinu' udieel met hel |)htaaldi|)henyldiamide

\an \ \N i)Ki{ .Mr.ri.KN o\-ereeid<omt. De analysen /ijn onder 1\', \'

en \ I medegedeeld. Ter hereidiuLi' ^\rv \erhindinu' li'excn w ij aan de

methode \an \ an dkk AIkii.kn de \dorkeur. Hok int veel kokenden

alkolud i> het phtaaidiphenyldiamide om Ie kristalliseeren. De kris-

tallen lii'hheii deii/elfdeji Noriii ah hij oiiik ri>lalli--al i<' uil iiilroheii/ol.

doch /e /ijn kurlcr en dikker 40 a 50 mieroir. Hel smelpiinl ouder-

üiial <;('ejie veranderiiiLi.

') liet |ilita;il|ilii'iiylisoiiirKlc uil licl /.(•iilziin' zout Mli^n'sclicidfii (zie Rcciicil XV,

I».
2n I en i2s7 ) zcl zicli itij hel v('nl;uii|)('n v;ui den actlicr al' iii iiiici-(»scn|)is(li

l<l('iii<'. sfliiiitvormigc krislallcii. die S -i hJ micrDii lang en lot lii/ciiiv(iiniiu;p

himdcls vpn-ciiigd zijn, licl snu'il l)ij l-JO i :2'J^ ; op luKigrr Iciniinaliiiir, (
imv.'ii lM(» )

vciliil. «iaat liet in |ilitaalplit'nv]irni<l(' ovor. De slol' wordt dan dil<\V('r! wnlcr vasl

• •n liij liciiiaiiiifr di-r .snii'llpniillx'palinL: woidl liet snipl. ^(Ki "— i2()S grvondru. V;in liet

plilaalplicnvlisoinndc wcnl nog lid .\-grliallc iicpaald. O.l'G ld gr. Iiij II SO, gc-

dicogd gavi'ii li.1 c.M . .\ l.ij II. :• lil 7<ir. niM. I!:ir. Ccv. (i. I",,, l'.cr. C. ;'."'„.

•') Nilrolii'iizoj liicck licl pliiaalplinivTn:ji(| ook hij gewone IcinpiTaliinr zrcr goi-d

in oplossing te lioiidcn.
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Het lag naliiiirlijk ook o|t o)i/('ii \vog om, niettegenstaande liet

N'oomfgaaiide, ook de door KriivKA en FuKUi l>esclirevene wijze van

werken nauw kciii-ig ic xolgen, al komt deze, met nifzondei-ing van

de kenze \aii lid \ei-dinniini>smiddel voor het aniline, nauenoeu' m:('-

liecl mei het xooi-sciirift \a\\ ivO(U)\v o\'iM-ee]i.

(xelicol o\ei'eenkomslig liet xoorsclirifl van KrnAKV en FuKui werd

hij eene ü|)lossing van aniline iji aeliier (5.() gi-. in 75 CiNP) langzaam

gedi'nj)])eld de oplossing \ an ]>htalyleliloride iji aelher ^) (4 gr. in

75 eM'*); beide oplossingen waren lot —8° (een ander maal (ol —IS"")

afgekoeld, de eerste bevond zich bovendien in het afkoelend mengsel.

Het i)rodnct, dat zich afzette, werd afgezogen, achtereenvolgens met

zontznnr, ammonia en Avaler gewasschen, met kokenden alkoliol

eenige malen uitgetrokken en h(^t daarbij l)lij^en(l residn eindelijk nit

ijsazijn omgekristalliseerd. Deze bereiding werd eenige malen her-

haald. Het eerste maal had het uit ijsazijn omgekristalliseerde pro-

duct een smeltpnnt van 231°. Het tweede maal, toen eene grootere

hoeveelheid kokende alkoliol bij het uittrekken werd genomen, loste

alles O]); uit den kokenden alkohol zette zich toen bij liekoeling een

product af, dat bij 243°—246° smolt. Het dei'de maal smolt het uit

ijsazijn gekristalliseerd product bij 251°, altijd onder ontleding. Werd
het laatste product uit nitrobenzol omgekristalliseei-d, zoo Averd geene

\'erandering Avaargenomen

.

Bij beschouwing onder het microscoop kon geen verschil worden

waargenomen met het boven beschreven phtaaldiphenyldiamide. Dit

geldt zoowel voor de uit nitrobenzol als Aoor de uit alkohol omge-

kristalliseerde verbinding. Ook bij Noorziclitig omkrislallis(M'ren uit

ijsazijn wei-den overeenkomstige prismatische staafjes verkregen, iels

breeder dan uit nitrobenzol. Analysen van verschillende bereidingen

zijn oiukr \U, VHI, IX, X en XI medegedeeld.

rit dit alles volgt, iiaar het ons \dorkonit, dal het lichaam,

hetwelk mou, na K. en F's x-ocn-schrift te hebben gevolgd, uit ijsazijn

of alkohol gekristalliseerd verkrijgt, het phtaaldiphenyldiamide in

luiii of meer zuiveren toestand is, dezelfde verbinding, welke ons

reeds uit de >-erhandeliiigeii \au \ \N dkk Mkilkn en Ro(iO\\ bekend is.

K. en F. \inden (>en smellpiiut \au 218 of 235'', al naar gelang

de methode, welke zij bij die bepaling \-olgeii ; over ontleding bij

het smelten s|)rekeii zij niet.

1; De smellpuntcn, liior vcrnickl, zijn aüp gonomon in oen zwavelzuuibad

— rnndkolf mei langen lials — en iiicl denzelfilen normaaltliermomeler van

Kahleii en Martini (^200"— 300").

~; Df' gebezigde aetlier, liet aniline en het plitalykliloi ide waren versch gedistil-

leerd, de eerste over natrium.
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Als auah tisclic cijrciv-. «Iccicii /.ij slcclils de rcsiillalcii \aii drie

s(iksloflK'|>aliii,U("ii iikmIc; (;.44. (5.45. l).4;-{
"

'„
')• ll<'t l»li.jl<l nid of de

>\o\'. welke \(m»i' aiialvsc liccft Livdicnd. ^Icclils uil ijsa/.ijii of «lok

uil alkoliol is oiiiucki'islallisecrd.

Hel is (ms iiiel mogelijk eeiie xoldoeiide \ci-klai'iii:j, \aii de/.e residlaleii

Ie uvNcii. Tocli \('rdieiil hel de aaiidaelil. dat liel plilaaldiplieiivldia-

niide. liidijk reeds door Kixiow is op^-eiiiei'kl, do(tr koken mei ijsa/ijn

()iillee(| wordt iii |)lilaal|tlieiivliiiiid. Wij kiiiiiien die w aanieiiiiiiueii

l»e\esliueii.

Phtaahliplieiivldiaiiiide, sniellpiiiil 241)', eii \aii licl Jiiisie stikslot-

ü;elialle. werd '

,
uur aan <léii leru,u-\loeikoeier uiel ijsa/iju Li'ekookl.

l'ii de oplossiiiti,' kristalliseerde hij hekoeliiiiL!,' ])litaalpli(,Miyliinid(' mol

een smeltpuiil van 2()S"-2I()' <"u (>.5 % N. .uohallo (/.ie analyse XII).

Wij lieWbcu dan ook l»ij hel ouda'iskalliseeren nil ijsazijn der slof,

welke \(»oi' de anahseu hectl ucdiend, de \-erhitlin,u- z,oo\eel mou'olijk

Ix'poi-kl en wij aehlen hel uiel uelieel oimuiüclijk, dal K. en K.. aan

wie ]i()(Knv"s ondeiv.oekiuu' onliokend sehijnl üohleveu Ie /.ijii. lei'

anah se een |>rae|)araal in handen hehhen U'ehad, dat door \'eihitlin,iH'

met ijsa/ijn in phlaalpheuy liuiide \\a> xcraiiderd.

Hoe dil ook y.ij. de wij /e waarop door K. eu V. hel prodiiel.

hetwelk zich hij de iiiwcrkinu- xaii phlalylehloride op aniliue afzet,

witrdl hehauileld leu einde hel Ncrmeeiide oum uimelrische phlaalphe-

n\ liiuidi- iii /ui\'ei-en loeslaiul in handen ie krijucu. druischl. Lidijk

reed> w('i-<| opu'eiuei'kl, ueheel in U\i>'en alle eiii'eusehappen. welke

\aii ilie ous\ lumelrisehe imideii. de isoimiden, hekeiid zijn -
.

Dool' water worden die xcrhindiuucn in auiidozureii vci-andei'd,

door zoiilznnr al> zoutzure isoimiden in oplossing' u'chrachl om daarna

in d<' amidoznren Ie worden oniLr-'zet. Met alk(»liol \ornien de isoimiden

>p(»edi^- de esters of isoesters der amidoziireii en zoo is. alV''zieii \an

aile andere oxcrwo.üinL'cn, niet Li'oe(l in Ie zien hoe. nadat hel werd

,i//inr(>'i(//i/i/ ii'iislit'd ifillt II i/dfix-lilunr iicnl. il

m

iimiihl iiiiil ii'ii/rr ilinl

llii'ii fi'in'itfi'il/i/ Irrdh'il inlli hiiilnni iilrolml . /e j'ri'i' i! froni ii'k'iii//-

jihlIrlHiiiifli', foi-iiicil siiiiiillhlii''(iil.'<lil <l!l I iii'rr/l ir'lli il" in e:MI p)'odiiet.

dal a.in die hewcrkinLicn wor<ll ondi-rw orpen. <'eiiiLi- plita;dplieii\ 1-

ixiimide 't /f-plieny Iphtaalimide \,ni l\. i'n l*\ kan teriiLi- hlijxcn.

( )ok de nailere eiLicnschappeii. welke door k. rn V. aan linii

zoogeiKUund «-plien\ Iphlaalinnde worden waargenomen, komen o\ereen

') RfTckcnd voitr iililiialpliciiylisKiiiiid (i.lJ, voorliet |ilila;il(li|ili('ny(li;iini(l(' S. '.)"/„ N.

Kr wonll niet ^ri'/cj:»! oC die N. l)c|);ilii;'j;rn iiaiir DrMAs of naar K.ir.i.i)Aiii, '/ijii

{rcinaakl. imcwr'l dil jiij de apiiiccialic ricr cijlrrs ccnii: vcrscliil maakt.

-') /ie de aaiijrcliaaldr \ rrliaiidi-lin'f:rii van Van hkh Mr.ri-KN, vooral lifcui'il XV,

p. 3:2:i en vig.
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iiicl (lp ()|>\;illiii^-, (lic /()(»v'\*'ii oiiili-.'iit den wci-kclijkcii juird liiimici*

xcrliiiidiiiL!,' werd (iiilxoiiwd.

K. ('11 V. neven li.\. op pjiij,'. 45(S liimiier vcrliaiideliiiii- (»|), dat

dooi- koken md haridw alcr hel svinincti-isclio |)litaal|ili('iiyliini(l(' siud,

liiin <>|»lilaal|(li(Mivliiiii(kv y//V/ in plilaalpliciivhunidyjinr l>ar\ nin wordl

()iiigcz(M.

Wat leei'ck' ojis iiii de opzettelijk ijigestekk.' procriieniinii' r J lii'iu.

van liet plitaalplieiiylisoiiiiide, \vaar\aii wij op \nv^. '217 dea]ialys(_^ iiiede-

deelen, werd uedu rende J5 miniiten uekookt mei 50 cM." harietwater;

na lillratie werden met zont/nnr O.S i>i". van een z,nin- neergeslag'en

dat i)ij 174^ ^) smolt onder ()inledin<i- en Inj analyse 5.i) "/„ stikstof hkx'k

te bevatten (zie analyse XI 11,) dus als zniver phtaalplienylamidziiiir

(Ber 0.8 7n ^') ^'^'^" worden heselioiiwd. Daarentegen werden 0.5 or.

|»lilaal(liplieiiyl(liami(le mei IjOc.M.'' \an hetzelfde iiarietwatei- ucdiireiKk'

20 minnten «gekookt en de ()i)l()ssin<j!,' met zontznnr zwak znnr gemaakt,

zonder dat zieli ])htaal|)henylainijieznm- in merkbare hoeveelheid

afzette; de ojiopgeloste gebleven organiseiie stof smolt bij 246°—249^

onder ontlcMlinu, en bleek (\\\^ (tnoiitlef'd plitaaldiplieiiykhamide te zijn.

Het is dns jnist (Ue xerbiiuling en niet het phtaalplieiiylisoimide welke

tegen bariet water zich vrij bestendig toont.

Ook bij \erhitting met water in toegesmolleii bnis werden door

ons uil phlaaldiplienyldiamide dezelfde |)rodneteii \erkregeii als do(»r

K. en F. bij die bewerking als kenschetsend \oor luin <(-plieiiyl-

phenylphtaalimide worden genoemd (p. 457), te weten plilaalanil,

phtaalznnr en aniline.

Ten slotte werd door ons nog waargenomen, dal het phlaalpheiiyl-

isoimid, aan den terngvloeikoeler met o. xylol gedurende 2 uur

gekookt, uil de oplossing in o. xylol door petroleumaether on\er-

anderd \an smeltpunt werd neergeslagen (118 —120 ), terwijl K. en

V. mededeeleii, dal hun f.-pheiiylphlaalimide door die hehandelinu' in

hel gewone phlaalpheuy limid (smellpl 20<S ) zon worden omgezet.

W"\} meenen in het Nooi-afgaande te hebben aaiigelo(»ii(l dal de

slof, welke door de lleeren Kiii aka en KiKii als f;-plieiiylphtaal-

imide wordl M.'inii'eiluid en waaraan door hen de formule

C = N(', 11.

^\; 11. > < >

wordl <'-ei2,"e\'en, niet die \erbiiidiim' is li'eweest, maar dat lanus den

1) Hol smplli)iiiit van ijlilaaluinidzuur wordt verschillend opgegeven (zie Van der

Meulex 1. c); deze vindt 170"'.
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(l(Mir licii Itcsclii't'v ('11 \\(\Li lit'l |iliiiiahli|ili<'ii\l(liaiiii(i(' 'j kan wdrdcii

\('i'ki\u(Mi.

\'()(tr lii'l oiisviiiiiK'lrisclic itlilaalpliciivliiiiidc lid plilaalpliciivl-

isdiiiiitk' \aii \ \n dkh .Mki i.kn licliWcn wij (k' ('iii('ii>cha|t|)('ii

li('\('sliL>"<l ü'<'\(iii(k'ii (k)()r kciii aan dii' xcrkindinii' locii'ckcnd. \Vij

achicn hel w cnx'hcnjk. (kit nit'l laalstücnocnKk'n naam die \erl>indin,Li'

aanuvdnid Idijxc.

Dell hovv .M. \ AN UnKKKKLKVKKN l)r('n.U(Mi wij ,ü,aarno onzon (kink

\(»(»r de nu'ik'wcrkinu'. welke door licin wcdci'om hij dil ondcr/ock

werd \crlcciid; exenoon.s /eii'ü'cn wij (k-ii lieer X. J. A. Uoldam's

\(ior /ijiie daai'hij xcrleeiide liul|) oii/eii dank.

/),'/// Aiiisti'nhini, .liiiii lltO'i.

1 11 111 IV A \1 \11 \lll 1\ X XI Xll Xlil

C". 7().0 71). 1 75. () 7«).::{

11. 5.5 5.1 5.4 5.2

N. y.O 8.5 9.1 8.8 8.() ll.O 8.(5 (>.5 5.9

r.erekeiid \oor ('Jl, r^" |^ voor (',11, > O

75.9 75. :i

H 5.1 4.0

X 8.9 (;.;i

1 0.2107 ,ur. I>i.j 100' (* Licdrooud, ,ua\(Mi 0,5S70 ur. ('O, en

0.1050 ur. ll.<).

11 0.2:i21 .üT. Ihj 100' Mvdrooud, -.avcn 17.5 cM". X. hij i:i.5"en

7<)i) iii.M. IJar.

III O. ((414 'IV. Iiij lOir Li'ed rooLi'd . \('i'eisclieii lei' neut ralisai ie \aii

X
li.'l XII.,. naar Kjeldahl \erkre-eii. ;ks.<l ,-.\k II.SO,.

.1 10 '

l\ 0.1'.t49 lil-, l>ij 100 -edroo-(l, uawii 0.54:iS -r. ('O, en 0,0S!»1 ur.

ll.,().

\' 0.2275 L-r., I)ij 100 uvdrooLid. Liavn O.lk'ior. -r. ("<>,, en

0.1098 or. II o.

') l?ij VciliiMiii;; iiicl kaliloii;.' ;i:iii drii tciiit;\ lni'ilsoclcr dülircill dil |ilil;i,iliü-

|iln'iivl(lianii(li' iii |ilil:i:il/.iiiii' i'ii aiiiliiic. De voiniiiiLi' van aiiiiiinniak ui' van ili|iliriivl-

amiiK' \v<T(l iTh-I waai j-'ciiumfii. Hel is dus als (vll| r 11
''' '"'•'^'''•*n\\'t'"'
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VI ().-ir)(;i» o|.. hij liHf ov,lr,„,o-,l, o-avni ID.S cM^' N, hij 15'' C.

('II 7iu-> 111 M. U.ir.

\'II O.IKo^i ,i>r. (uil ijsjizijii «ickristalliseei-d cii l)ij 100^ gcdi-oogdj

-uveii ().54()(; OT. CO.^ (Ml ().()!)()'.) ,<ii-. IIJ).

\111 0.3338 o-r. der sh^f als iii \I, hij 100° o-ed n )(),u( I . N naar Kjcl-

dalil izviiciitralisccrd 14.7 vM'. 11._, SO,. waarvaji lc.M-\=l.<J9

iii,i»-i*. N.

IX 0.27()(S o-r. (M'iK'i' andere hercidiug', geki'istalli.seerd iii( ijsa/.ijii,

gedro(),u<l ImJ 100'. X naar Kjeldahl fioiieiilriiliseerd 12 cM.''

H.,S(),, \Naai-vaji 1 cAI.^" = I .D'.l iii<ir. N.

X 0.24(i() gr. uit alkohol gekristalliseerd, bij 100^ gedi-oogd. gaxeii

18.7 vU.' X, l)ij 13.5° \\ eii 7G3 niM. Bar.

XI 0.4074 derzelfde slof hij 100° gedroogd, X. naar Kjeldahl

X
üeueulraliseerd 25 cM.^ -- H.,S(),.

10
'

XII 0.01)37 gr. hij 100° gedi-oogd gaven 5.2 cM.^' X. hij 13° C. en

750 niiM. liar.

Xlll 0.3158 gr. hij KHT gedroogd gaven 15.G eM.' X. hij 11.5° C.

en 7G3 nuM. Bar.

Natuurkunde. — De Heer Schhokokk vvn ukr Kolk hiedt namens

den Heer A. H. Sujks een opstel aan: i/( )ri'r </r rooi-dn/ci/ c/rr

nti'hnili'lsnKj (/<><>/ iiii(l<h'l riin <li'ii <'li'cfflscJi(ii sfroi >///."

XaasI de trek- en huig|»roe\"en. gehruikelijk hij het onderzoek \an

niehden eii liaiv aUiages om uil te maken, ot' hel matei'iaal aan de te

stellen eischen \-ol(lo(M, heeft Prof. BKnuKNs als jiieuwe methode een

niieroscopiscli ondei-zoek aangegeven, eene methode, die zieli terecht

in eene vrij groote toepassing verhengen mag. In het werk, dooi*

Prof. Bkhrkns sjieciaal o\er dit onderwcri» geschrexen, i,l)a>^ miki'os-

kopisclie (liefüge der Metalle und Legiernngen"" wordt de methode

en hare toepassingen op nitgehreide wijze hehandeld. Hoofdzakelijk

komt zij op het volgende neer :

Een stukje Aan het materiaal, dat aan hel microscopisch onderzoek

onderworpen moet worden, wordt \olkonien \lak gcxijld, met \er-

scliillend(^ nummers carhorundiimpoeder geslei)en, en daarna met tin-

oxvd of chroomoxvd gepolijst als een volkomen zuiver krasvrij

preparaat \-erlanti(l wordl, om daarna door middel \an aanloopkleiireii

eene \olledige pairoonteekening op liet preparaat Ie vocn'schijn te

hrengen. Daar de meeste metalen en alliages op de hrenk zichthaar

kristallijn zijn, zal men door het optreden \an aanloopkleuren op
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\uA n'iMiiaalUi' ((iiiicrvlak cciic /cci' sicrkc arsclicidiiiü- iiKictcii krijgen

IiisscIk II (Ie kii^lalh'ii en de ((iiiliLiüciKk' l>iii(liiiassa, <mi(lat lid ii'oblekcii

is. (lal Iwcc stoHt'ii \aii (li'/cH'dc lciii|i('i'aliiiir, iiiaar \aii xcix-liillciKlc

sanR'iistolliiiii' [dv krislalloii cii (IcMtiiiliu'uciKlc inocdcrlooi»; iiid Ie Lidijk

do/('lt'<le aaiil()(>|>kl(Mir(Mi zullen kriJ5i;eii. \Ci-dcr kan dan dixii' middel

\aii krassiMi iiicl iiaaldjos ^•ilu l)ekon<l(' liardlicid (aiialoon" md de

lii'kciidi' Iiardlicidscliaal \aii Moiis) de Iiardlidd \aii 't materiaal Itepaald

worden.

Ken Z(dlde Iteeld, hoewel niet /o(t tijn U'eddailleei'd, kan men ook

II' xoorseliijn hrong'cn door inwerkinu' \an zuren, basen of zontopkis-

sing-en. waarteu'en kristallen en oinlmllende stol" niet op uelijke wijze

bestand blijken te zijn. Voor dit doel behoeft IkM slijpen en polijsten

jiiet zoo zorgvnldifi' afgewerkt te \voi-(len.

Deze methode heeft eehtei- ook hare bez\vai'en. die soms zeer liiii-

derlijk kuiiiieii zijn. Zooals bij iedere inwerking \an een zuur op

een metaal zal o(»k bij deze etsing gasont wikkeling optreden. De

mieroseopiseli kleine gasbellen, die o|) het preparaatjc ontstaan, zul-

len de inwerking \an het zuur plaatselijk \erhindei"en en allei-lei

gaatjes en puntjes doen ontstaan, die u\c\ de structuui- niets Ie

maken hebben en gemakkelijk tot foutie\e gevolgtrekkingen aanleiding

kiiJineii ge\eii. De soms zoer lange tijd, die voor het slijpen en

polijsten jioodig is (ik memoreer hier alleen het slij|teu \an xcrschil-

leude ijzersoorteii en loodhoudende kussenblokmdaleii zal xcrscheiden

personen er \aii afhouden deze methotle toe te passen. Daar de methode

in sommige gevallen geen be\re(ligeii(le resultaten oplexert. terwijl

het materiaal i»p ile breuk toch zeer (liii<lelijk kristallijn >\as, kwam
1'rof. S( Uh'oi.DKK \ AN Di'.K Koi.K Op de gedaehle. of hel uid mogelijk

zou zijn om de eising \aii eeii metaalo|)pei'\ lak te doen geschieden

langs aiidereii weg dan door iu\rdiiig \an zuren. Hel is toch bekend,

dal een metaal iu eeii L!al\aiiisch element aaii de negatieve p(»(»l ge-

arrndeerd wordt. Ik behoef hier slechts Ie heriiiiiereu aan lid zink

\;iu een doiii pe|e|( n iei 1 1 . dal lia lid slrooii de\ creil \aii de cel. eeiie

prachti'je >lrudu(M- xcrtoitiil. TeLi'eiioxcr de aaumerkiuü'. dat liei

chroomzuur \an hel eleiiii'iil hier i>ij de dsiug i'eu overwegende

rol lieefi <je>pe<'|(l. wil ik opiiieikeii. dat iiieii, door lid ziiik iu de

vloeistof !<• plaal>eii Z{tuder lid element stroom Ie laten leveren. v(»l-

doeiide was, om te bewijzen, dat de dsligiireii. iu hel eer.->le geval

M'rkregi'ii. \eel krachliger relief vertoonden dan bij nilsliiilende zuiii'-

dsiiig lid ü'eval was.

Daar bij ieder eleclrolvlisch procédé aan <le aiio(le ziiiirslof of

zniirresleii. in alle geval verbindingen, die md lid metaal der elecliode

Oplosbare zouten kiumeji \orineii, Avurden ontwikkeld, zoo was het
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Ix'hiiiürijk iia te t>;iaii, welk xcrscliil «lil zon te wooi;- ln'enf!:en en

(laar aan \ ast Ie kiioopeii een (nidei-zoek naar de Uniikhaai-licifl \aii

deze etsmcdiode als middel ter vcrvan.iiiiiii,' \aii de iiietliode \aii Piof.

liKHHKNs, in ji'oval deze sleelit l)evi-edi,üende residtaten moelit opleveren.

Daar de inwerking- \"an een ziuir iiier zoox'eel mouclijk \ei'in('(|('n

nio(>t worden, is er de voorkenr ;ian gegeven den .sti-ooni \an lniitcn

iü' aan te vo(4'en. en niet hem in het toestel zelf te doen ontwik-

kelen, zooals in ieder element jdaats vindt. Het toesiel zelf was

zoo eemondig Jiiogelijk ingericht en komt geheel overeeir met (hit

\()or gewone eleeti'olytisehe |»i-oeven.

Het te etsen \oorwer]) WQvd als anode (sti'oonnnli-edende zijde)

gehrnikt, t(M'wijl als kathode een slnkje plaalkopei' dienst ^\eQ^\. De
sti'oom werd gele\'ei'd door eene aeennndalorenhattei-ij vi\ had eeiie

spanning xnu 4 \'oll. Ihj het etsen \an koperalliages bleek het aan-

beveling te verdienen om telkens twee toestellen achter elkaai- te

plaatsen, of op eenigc andere wijze een deel van het spamiing.sverschil

weg te nemen, van wege het anders zeer vlokkige neerslag, dat op

de kathode afgezet \Nerd. Als electrolyt werd gehrnikt water, waai'aan

op iedere 100 cM"^ + 6 druppels verdund zwavelzuur van lO'Vo ware]

i

toegevoegd, in de eerste plaats om den stroom beter te geleideii,

in de tweede plaats om het ontstaan vaji basische metaalneerslagen

zoo\eel mogelijk tegen te gaan ^).

Natuurlijk w^erd steeds eejie controle-proef genomen door een

tweede volkomen gelijk stukje van het alliage in vloeistof met het-

zelfde zuurgehalte te hangen om mogelijke etshig door het zuur ont-

staan te kunnen elimineeren. De voorkeur heb ik er aan gegeven

om nit te gaan van de koper-tin- en koj)er-zinkalliages, \an wege
de mooie resultaten, die de slijp- en polijstmethode soms ook hebben

opgeleverd.

Meestal werden de alliages door mijzelf gesuKtlten om zekei" te

zijn van de afwezigheid \an verontrehiigingeu, die zeer groote struc-

tuurveranderingen met zich mee kunnen brengen. De te etsen metaal-

preparaten werden aan een koperdraad o}igehangen, maar voorzorgen

werden genomen, dat deze bevestigingsdraad niet met de electrolvt in

gemeenschap was om zeker te zijn, dat het te eisen metaalplaalje als

electrode dienst deed. Geduremle een half uui- werd de electrolytische

inwerking voortgezet om op de messing- en bronspreparaten een

duidelijk beeld te krijgen.

Om een verschil op Ie merken met de zuuretsing werden alle

ï) Bij loodhoudende alliafes (babbils, letler.specie, enz.) werd het zwavelzuur,

wegens de onoplosbaarheid van het loodsuU'aat, door salpeterzuur vervangen.
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|)ir'|iar.il('ii in <lt'ii Itcuiiiiic n|> Nulkdinni liclijkc wij/c ;il*u'<'\\ <'i'kl, als

l)ij <lc iiiciIkmIc \;iii l'ntt'. 1 •i:iii>'i.Ns lid uc\al wa--: daar «Ie ci^iiiü'

voel iiu'cr in de diridc ;:('Ni-|ii('dl. hlcrk dil al .^iKtcdiu' ücIiccI dxcr-

hodiü' Ie /ijii <'ii \\('i-drn de |ir('|>aral('ii alleen nicl een*' lijnc /.och ijl

\ lak Li«'\ijld.

De ('cfslc iirocl' werd ucnmncn nicl een sinkjc U('!j,()l('n nicssinu, dal

na onisnicllinu' ('ciic sanicnstcllinu' liicck Ie licMx'ii \an 58.5"
„ k(i|K'r.

4().."'-»"
,

zink, Icrw ijl sporen kxxl cii lin aanwc/.iü' waren. (J<'dni'ende

een liair nnr werd liet aan de elecirolv.sc Idoolu'esleld ; de slritoni-

dielnlieid hedi'oeii' + '2 ani|>. per d.M"'. Ilel resnitaal \an de/,e eersie

proef is u-ere|)rodiiceer(l in liu'. I. De dendriliselie sinieinnr is /.eer

dnidelijk waar Ie nemen, terwijl op \\o\ [iivjiaraal et'ii klein-xcrscliil

optreedt tussidieii de krislallon o]\ do oniliu'uende uroiidniassa. Helder

^-eel steken de kristallen leucn de onii-inuende urij/ere nioedei'loou' al".

Hij eone tweede |)i'oef werd het/elfde alliaLie .ücMlnrende 12 unr

aan (\c eleetrolv.se onderwoi-peii. ( )iidei' de anode werd een kroesje

niet lilvceriiie en ina,uiiesliiiiio\vde ueplaatst, om de hrokstnkjes. die

door de electrolyse iiit^i'eheiteld m(»cliieii worden en door linii ücw ielil

naar l)eno<leii zakken, op te \an,uen, want, y.ooals te verwaeliten was

en dooi' de |»roef ook bewezen is, /iiUen de kristallen, die Iiooiior

koperirelialte bezitten <lan de ziiücrijkere nioedei'loog, meer \veer-

standsxci-nioLien hebben teu'en de eleeti'olytische iiiwerkin^-, eindelijk

geïsoleerd worden en losraken. Het in liel ki-oesje .üxwoiideii residn

werd met alkoliol <i-ewassclieii, omdat het bleek, dat de \ rij lieworden

kristallen zondei' deze vooi-zoi\U' zeer uemakkelijk Nerweerden en een

lii'oen poeder achterlieten, en daarna met ether <»-e(lrooji'<l : hel bleek te

bevatten 1,78 inG. metaalkristalletjés. Al waren deze kristallen iiii

wel niet volkomen zniver en in linn uelieel losi>eraakt. aan de af'ue-

scheiden stnkjes waren zeer duidelijk hoekimnten en kristalv lakken

waar Ie nemen. Hij de miero-eleetrolvse van (leze krislalletjes, waarvoor

il< bier ter plaatse den Heer N'i'-.RMAt'.s \()or zijne hulp mijnen dank

iK'tniL!, b|(>ek af^Aei^elieiden te zijn [,[[) in(l. kopei-, o\ ereenkomende
mei een koperu-eluxlle \an ()(),<S"/„. Het lood \yerd op de andere matte

electrode als l*b().^ afi^-eselieiden, maar was wegens de geringe (pian-

titeit iiiei Lided weegbaar.

De tweede afbeelding is van een stnkje plaatmessing, waarvan het

slijpprejiaraat in mijn bezit is. Het etsen en xoorzieii \an aanlooj)-

kleiireii lia<l na \(ilkoiiieii \lakslijpen en polijsten ii'eeii i'esnllaal

opgelexcrd. Hij eeiie eleetrolyliselie behandeling \aii een half nnr met

eenen stroom van dezelfde diehlheid als bij de eersie proef en dezelfde

\loeislof als electrolyl werd hel resnitaal \crkregeii op neveiistaand

|ilio|onrain ai;^-ebee|(l. Odk de in\ Io(m| \aii de meehaniselie bew erkiiiii

\
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is duidelijk \\a;U' te nciiicu. ()\t lid |ir('|»ara;it zij)i ovoral tweeliiifi--

krishdloii te \iiidcii, «lic, /.ooals i'i-of. ükiikkns in z,ij)i wcfk xci-klaart.

zeei* ^eiuakkclijk kiiiiiicii ontstaan als o-cvolo- van de niecliaiiisclir'

I)c\vcrkiiifi', waai-aaii lid materiaal oiiderwoi'pen is geweest. Dit prepa-

raat is lid ('crsle geweest, dal iiid meer iiid (•arWoriiiidiiinpdcdci-

geslepen, maar eenvoudig xlakgevijld is.

[[el gewone mun1l»i'ons, waarxan tig. 3 eene at"l»eel<ling geeft, ver-

toont eveneens eene sti'uelnur, waaniil, zoowel in kristalvormen, als

in ligging en ricliling dvr kristallen op de oNci'gangen dei- nieei- en

minder geplette dcejcii, de meclianiselie Itewerking spreekt. \ an een

sliikje gegoten itrons vaji een drijtstangmetaal werd een zoo dun

mogelijk plaatje gesle|)en en gepolijst en dit na op een objedgiaasje

geplakt te zijn, eledi-olvtiscli geëist. Een mooi iiilgevoerd, rechtlioelvig

kant wei-k l)[ecf over, zeer typeerend voorde In-onzeii. De tinrijke tnsselien-

stof was weggeëtst, terwijl de koperrijke kristallen waren blijven zitten.

\'an een stnkje zwaarbewerkt phosjdiorbi-ons. waarbij de aanloop-

methode geen resultaat o))Ieverde, heb ik ^en })repai-aat verkregen md
een zoo sterk relief, dat het photographeeren er van mij niet gelukt

is. Met het bloote oog was ook hier weer rechthoekige struduur

waar te nemen. Dakpansgewijze lagen de kristallen o\er elkaar.

Om de zeer groote toepassing in de techniek heb ik ook monsters

kussenblokmetaal aan de etsing onderworpen. Ook hier kwamen reeds

na een half uur volledige knben der tin-antimoon-legeeriiig te voor-

schijn; ook hier was het mogelijk de etsing zeer diep voort te zetten

en de kul»e]i volkomen zuiver zonder veel moeite uit liet alliage af

te zonderen. De weinige tijd, die mij op het oogenblik oxerblijfi,

noodzaakt mij de analyse van deze kubeji tot later uil te stellen.

Terwijl in den begimie alleen kopei'-tin- en koi)ei--zinkalliages

geëtst werden, is ook langzamerhand het ijzer aan de beurt gekomen.

De fijiüvorreligheid van het materiaal, de zeer gemakkelijk oxydeer-

l)aarheid \an de geëtste opper\lakken, de zeer spoedig ontstane basische

neerslagen ^), brengen uit de aard der zaak bezwaren met zich mee.

Het gebruiken van zoutoplossingen als eleetrolyt om den inwendigen

weerstand te vei-minderen, heeft geen noemenswaai-d i-esullaal opge-

leverd. Aan de etsing heb ik onderwor|)en een stuk \an een

^•ierkant gewalste staaf weiijzer. Na verloo|) van eenige uren A\as

de vezelige structuur met het bloote oog zeer duidelijk waarneembaar

zoowel in langsdoorsnee \olgens de vezel als in dwarsdoorsnede

loodrecht er op. Md eenige moeite is het mij gelukt ijzervezels te

1) Immers, met het oog oj) de inwerking van zuren op ijzer en staal, moei met

minimale hoeveellieid toegevoegd zuur gewerkt worden.



( 222 )

isdlcci't'ii, (lic. iiiit^ in \ (tldociidc iKicNccIlirid \ (M-/,;im('l(l, (jiLiiililalirr

ji;(';iii;il\XTi'd /uiidcii kiiiiiit'ii worden.

K(Mi d(i(ir.Li('z;ia,i''d(' \ ('i-l)iii<liii,ii>s(»k \an ccnc üaslcidinu' \ <'rt(i(in<l('

na de elsinu' ()|» (1(* (htorsiiec knlxMi. waarWij alle krislallcii /.icli

\()l,iivii^ (\v walsriclilinu u<'|)L-ialst hadden.

Een sink \an oimi ^lalen lioekijzer, da! de Itniuproet" liad oiider-

piaii. Iioef'l noii' ,ueeji ander resnllaat (i]),ii'ele\('nl, dan <lal ook hiei-

weer, als hij het stnkje shuifijzer, met hel hhtote ooti' de vezeh'ichtin^-

te zien was, heiievens ecu zeei* (hudelijk xcrsehil Insseheii de ^'c-

trokkeii en ue(h-idvle vezeL

Van strueluni- en saiuenslellinu- drv earhidekristallen was hij de

eerste |)roel'neniin,ueJi niets te h(>|)ale]i. Ik twijfel er eehlei' niel aan,

(»[ (Kik hiel- zidleii de resultaleii luwredi^end zijn.

X'ei'nieldeiiswaard is no^ de etsinu' \aii een cvlindi'isch sInk uiel-

slaal, <lat ucdnrende 3() nnr aan de eleetrolvse oiiderworpen werd.

Hoewel nitwe]idi,u' uccn ctsti<i,iiren wareii waar Ie nemen, hleek (Mvn

omsti'eeks 2 m.M. dikke porenze laaii' \an een ijzerearhide zich

•iCNornid Ie liehhen, dat in aanrakiiiLi' mei de Inehl zeei' «iemakkelijk

o\v(leei-(le, met een mes liesnetkMi kon worden en o|» de doorsnee

dnidelijk melaal^lans xertoonde. De analvse leverde hier een ijzer-

^ehalle van 917, "/„ up.

De seliitterende resnltaten, die ook hiei- >-erkre,ueii zijn. nojien er

mij van zelf toe om het onderzoek \an dil li'edeelle laler mei meer

kracht vooi-l te zetten.

Naar aanleidiiiLi' \an deze pi'oexcn kwam hij I^'ol'. Schkokdkr van

DKH I\oi>K de üedaehle op, of ook kristallen \an mineralen, op (lez(^

wijze Itehandeld, elsliiiiiren Z(»nd(^n opleN(M'en. Mei hel ooii' op de

resnltaten hij kopei-lei»(M'rin,U'en is hier xoor eei-ste pi'oef een slnk

ko|ierkies ^('hniikl. Na een iini' heuoinien ook op dil maleriaal duide-

lijke (istiuui'en op Ie treden, die hoou'stwaarsehijniijk mei slnielimr

der krislallen samen hanii'eii. ( )in excnwcl niel \an mijn onderwerp

af te dwalen, wil ik dil verschijnsel alleen memoi'eereii.

.\an hel eind \an mijne mededeelini;- <z:ek()men, wil ik de \oordeelen.

die op deze w ijze \(,'i"krej;en zijn. exen r-esiimeeren.

I". zijn resullalen \crkreiicn, loeii de ^'ewone >IiJp-, polijsl- en els-

mellio(le 'jel'aald had.

2". \crloonen de xcrki'eucn preparalen veel licdeiailleerder leekenin.u'

en Ncel meer reliel' dan de gewone t-lspreparalen.
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3". behoeven de preparaten lang zoo zorg-xiildig' niet afgewerkt te

worden als vooi- aanloopon noodzakelijk is.

4". zijn uit verseliillendc alliages kristallen of brokstnkken van

kristallen atgosehoiden, die geanalyseerd konden worden en merk-

waardige \-erseliillen hebben opgeleverd met het gemiddelde percentage

dav alliages.

Mogen de goede resullatcji reeds aanl»e\eling genoeg zijji voor hare

toe[)assing, een groote tijdsbesparing kan nog verkregen worden door

vele toestellen naast elkaar te sehakeleji om hierdoor verschillende

preparaten tegelijkertijd te kunnen etsen.

Mijns inziens zal het bij voorzichtige behandeling (stroomsterkte rege-

len en verschillend zunrgehalte), mogelijk zijn om uit alle gegoten meta-

len e]i alliages langs dezen weg de kristallen af te scheiden, waaruit

de eigenschappen en samenstelling der materialen af te leiden zal zijn.

Na allooi) Aan dit voorloopig onderzoek is mij ter oore gekomen,

dat de electrische stroom reeds als etsmiddel is toegepast. In het Averk

Coutrilnitlon a rétiule des alUa<i('s, uitgegeven door de Socii'tiï dencou-

riKiement de Vindustrie natlomde, beschrijft de Heer Charpy eene

methode door hem met succes toegepast en die volgens de bijbehoo-

rende photogrammen veel overeenkomst lieeft met onze methode. Hij

gebruikt namelijk een gewoon Daniell-element als stroomgever en ver-

vangt hierin het zink door het te etsen alliage, sluit het element kort

en vei'krijgt na eene iuAverking van een half uur op het vooraf

gepolijste oppervlak etsliguren.

Mijns inziens bestaat hier ecliter een groot l)ezAvaar. Om toch een

stroom Aan eenige sterkte te krijgen is men genoodzaakt den

imvendigen weerstand \rij klein Ie makeji door of grooter pool-

|)laten te gebruiken, of liet zuurgehalte van de electrolxt aanmerkelijk

te verhoogen. Vooral i)ij de etsing van ijzer en staal zal dit hooge

zuurgehalte een niet Aveg te cijferen bezAvaar blijven opleveren. Een

lAveede bezwaar is het, dat door de aainvezigheid van dit zuur het

niet mogelijk zal zijn, om de eising zoo diej) voort te zetten, dat kris-

tallen afgescheiden Avorden. De hoeken en ribben, die door de eising

blootgelegd AA^orden, zullen immers zeer spoedig Aveer oplossen.

Ik kan niet i)eter eindigen dan met hier ter [)laatse openlijk mijn dank

te betuigen aan Prof. Schroeder aan der Kolk, die mij steeds met

de meeste bereidwilligheid alle hulpmiddelen A'erschafte, om dit

onderzoek mogelijk te maken.

Den Haag, Juni 1902.

15

Verslaa-en der AWeclins' Natuurk. Dl. XI. Ao. 1902 '3.
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Natuurkunde. De I!c<t van dkk W \ \i,s Uicdi cciic mcdcdccliiifr

aan (i\cr: uTffnuirc s/c/sr/.s." \. ( \'('i-\olu' \aii ld/,. KM)).

/(Mdaiiü,' er imi! L!<'('Ii s|)rako is \aii krilis(dic Ncrschijiiscicii, cii

licl \ l(»('is(()ri>lad /.()()\\(d als licl daiiiphlad den ;i,('li('('l('ii drifdi(i(d<

()\ord('kl, is \(i(»i' alle |iiiiil('ii /•„, of ixtsitid" (d' ii(\i;;di(d", en worden

(lus do ^o^-cvcn rebels voor de \cr|tlaalsiii,ü- der lijnen \an ;;(dijUeii

(irnl< d()(H' alle pniden ilvv.cv lijnen ncxol^d. Zoodra ecliler de lenipe-

ralnnr /oo lioo»!; gekozen is, dal hel very,adi,n'iii;:isvlak niel nieei- den

jLielieelcn dri<'li<)ek oxcrdckl, en dus liel daniplilad en \ Ideislofhlad

l)(i\-en y.ekere meel knndi.uc |tlaals in den driehoek /.ijii sanien^evalleii,

is voor de phasen, door de/e nieelkim<li<;e |)laa(s aan^'ediiid, de

waarde \an r.^, M'olijk (I. \ an de ^^edaaiile van liet ver/adit'iiinsvlak

kan men zich dan een \oorslellinti maken mei liehnl]» \an ti.2". 1 1

in ("onl. 11, pag. I.'ir). jjaal de/.e (iunni- de doorsnede \-ooi-sleileii

met het \crlikale \lak, dal door de A-as \aii den di-iehoek ,uaal, en

denken wij een dei\L;-elijke doorsnede met liet xcrtikale \lak, dal

door de )'-as \an den driehoek i^aat. De waarde \an 7' is dan /oo

gekozen, dat 7'^ ( 7',.,.).^ is, evenzoo .7'^ (7',. j.^. In f;eiioemde li^nin-

is /-* het pnnl, waar een vei'likale raaklijn kan <^'etrokken worden;

dit |)nid stelt dns de |)liase vooi' die in kritische i-aakpnnlsomstaiiditij-

heid xcrkeeri, en waai'voor r.,, =:O is. Hel pnnl <' steil het plooi-

pnnl \oor. 15renL!t men nu door de lijn, welke loodreclii op het

\ lak \an den di'iehoek in hel pnnl O is aaiiüehrachl verseliillende

platte \lakken. die het Ncrzadijjinusv lak snijden, dan znllen deze

(loorMieden wel analou'e liiinren /.ijii, maar die \an de u'e(laanle,

NNeUxe /ij iii Ik-i /'^y.V-\lak hehhen, \ loeiend \ eraiideren lot die w elke

zij in het /'U }'-\lak \crloonen. Zoolanu' de drnk kleiner is dan de

kleinste <lriik <\*'i- jiiMilen /', zijn de Iwre takken dcv lijnen van i^'e-

lijken drid< Lidieel Li'esidieiden lijnen, die zich hij xcrhooLiinii' \an (\('\\

drnk volg'ens d<' hier \(')('ir ^^c^excn reycls, l»ew('ii,-en znllen. Is echter

de drnk ü'este^cn lol de drnk van een pnnl /' hereiki is, dan zijn

nou wel de licidc takken ucscdieiden ucltlex en. maar dan is er op

diMi damittak een pimt, waarvoor z-.^, = O is. Zidk een pnnl ver-

plaats! zich niet als de drid\ stijut. De nire|kiindi,Lie plaats dezer

pinden \ornit dan de urens (\<'\- menLisels welke hij de gekozen teni-

|)eralnnr nitLi ^plilsl)aar zijn. lil een meelknndiii' ooüpnnl is zij de

enveloppe (\cy projecties \an de horizontale doorsneden \an het \er-

zadig'in^svlak, en dns de einelojipe \an de projecties der lijnen \an

gelijken drid<. Is de drnk ;iesle,Lien tol dal deze uelijk geworden is

aan de kleinste dcv drnkkinuen \an hel pnnl ^
' dan vloeien de

twee lakken (h-v lijnen van gelijken drnk ineen. Mjiar als wij ook
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hier \(»lli()ii(lcii (tiii (Ie |»li;is('ii, door lid (»iHlcrst(' hlad Noorjicsicid,

(l;illl|)|>li;iS('ll \r liocilirii, en die \;iii lid I »( i\cilsIc I »l;|(l \ lodslofpIlJlSCMI,

<l;lli sli'ckkcji /,irli de d;iiii|)|ili;is('ii iiid iiil lol lid |iiiiil \\;i;ir d(i

xcrcciiiniiiu' ilcv Itddc |;ikkcii liccfi |il;i;ils ,L!,(';j,i'<'|)<-ii, (lid plooipiiiil),

iii.'Uir sicclils lol lid jHiiil w.i.ii' \(»or de \\;i;ird<' \aii /•,,|—O is, <liis

lol lid |iiiiil waarin Iwcc opNolpciidc lijnen \an ;^('lijkcii druk elkan-

der siiijd<-ii. \ Ooi- al <le |Hiiileii die aan de eene /.ijde \aii dal siiij-

piml ^('Ic^cii /ijii, l>i.i\. aan de /ijde waar lid plooi|)iiiil li^l, is

/'jj, ]^ O, en (!<'/,(> piinleii /iilleii dus hij (oeneiniiiL;; \an den druk /icli

l)0\V(^^'(Mi naar lid L!.'ec(»njn,L!('<'r(|e piinl, terwijl al de piinlen die aan

de andere /.ijde u('l<',!J;<'ii /ijn, '/i<'li \''iii de piiiil<'ii, die coi-xisleerendc.

pliaseii aaiidniden, \-er\\ ijderen /Jilleii. Als wij dus de lernieii ,/\ lod-

slofpiiase en danippliase" hliJNcn be/.i'jen in den /.in /ooals wij tol

iliei'loe lieMteii ^•edaait, lliodeil wij \()or de |)iiiileii welke «'•«ilc^CIl

y.ijn Inssclieii lid plooipnnl en hd punt waar\dor /'.^, =rz O is, rloci-

slo l'ph.dscH iiid i'loi-islo fjilHiscn laten cor'xisleereii. Hadden wij \-oor

(ie Iwee paren \an lid ternaire stelsel een hdoop \aii den drnk,

/ooals ('out. II, pau;'. I.'JT), (J!^'. \2 \oorstell, dan /.oiideii de lioxcii

j2^^(.o(>\(.|i rcnrls l>lij\cii Li'eldeii; alleen li.L!,l daii tnssclieii lid plooipnnl

en lid plint, wjuu'X'oor r.^, .-^ () is, een reeks (liniipiilid^in , die nid

<i(niij)i)li(isiii ('oi'xisjceren. Dan is ei* \'oor de/,e |)liasen relroufade

(•oiidciisalie \aii de tweede soort. lid laat /,ieli \erw achten, dat l»ij

('.(Ml ici'iiair stelsel, dit \erscliijiisel ^eiiiak keiijker /,al /.ijii waar lo

MenuMi, dan l>ij een hinair stel.sel. lid Lfeinakkelijk waarneMieii \;\\\

rdrof^Tude (•ondeiisatie loeli dsclit dat de twee l)la<leii \aii het \er-

zndi'i.'iii.U'svlak iiid dicht hijeeii li'jueii; en iiii /.al di' afstand der lieide

hladen in het midden urooter zijn dan aan <le kanten, waar wij

sl(H'lils ind een hinair stelsel Ie doen liehhen, (niidal de eischen \'oor

slal>iliteil en voor coivNistcntie hij een ternair stelsel streniicr zijn dan

bij een hinair stelsel (/ie I )eei \, pajj". (i<"S.'>). I>aii iiiod iiieii echter

ook \eriiiijdeii hd i;e\al dat er een werkelijke iiiaxiiiiiiiii drnk is,

omdat er dan ook midden in de liL'iinr een punt is, waai'Noor de

heide hkideii elkander raken.

('. I h'lliniisliiiii'ii i'ii kiKirilcih'tii'i'lojnii'ii.

Waniieor men hij een hinair stelsel de lijnen /> =y'C''i) <'"/> ^~./i'''.j

Li'deekeiid heelt, dan is daarmede ook de \i'aa|i" hcant woord welken

phaseii iiid elkander coi'xisleeren. I'llke lijn exenwijdii;' aan de A-as

\erhiiidl steeds een paar hij elkander hehoorende phaseii. lieert men

dacirciilcg'cii |i,(M'onslr nee rd d<' heide hladen \an lid \er/adiniii;4s\ lak

van (!(3Ji tcniiiir stelsel, dan is dal nid xoldixüide om de \ ra'i;i' Ie

15^
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l»oaiitA\oorden, welke |»li;i>e met een ,iie,U'e\-eii pliase coi'xisleert. Men

weet wel dal <lé di-id< üclijk iii(»et zijii, en dat de tweede plia^e dus

zal moeien gezoclil worden op liel andere hlad op Liclijke lioo'i.le als

de eerste phase; maar daar de doorsnede \an het tweede hlad met

een j)]at vlak dal op een hoo.ü'te gelijk /> is aanjiehraeht, een lijn en

niet een |»nnt is, is het antwoord daai-niede niet gegexeii. Er zal dns

op hel ^erzadi,^•in<>s^lak, hehahe de reeks van lijnen van gelijken

drnk, die Ironwcns door de gelijke hoogte reeds van zei ven gegxwen

zijn, nog een andere reeks van lijnen moeten woi-den aangel)rac'lit,

die ^an lageren naai* hoogeren i\v\ik loopen, en d(»or hai'e eigen-

schappen hl staat stellen de vraag te heant woorden, welke phase \an

liet eene blad behoort bij een phase van het andere l»lad. DeidaMi

wij ons weder eerst het eenvoudigste geval, waarbij maximnm-drukken,

hetzij x'oor de paren die het tei-nair stelsel sainenslellen, of vooi' het

ternair stelsel zelf, zijn buitengesloten, en waarvoor dw^ de laagste

druk gelijk p^ is en de hoogste druk gelijk yy- is, dan komt de \ raag

dus hiero]) neder \velke stelsels \aii lijnen, uitgaande \aji het punt,

A\aar de druk het kleinste is. en eindigende iu het punt waar de

druk het grootste is, kunnen op een blad of o|» bei<le d(M' l)laden van

het verzadigingsvlak worden aangebraeht, die ons in staat stellen te

vinden, welke pliasen met elkander coëxisteeren. Een lijn van een

dergelijk stelsel zal woi'd(Mi gexondeii in den loop \an iemand die het

hellende blad, stel het \ loeistofblad, beklimmen zou, zich steeds zc'x'»

bewegende dat hij <!< |>liase, welke i)ehoort bij het puut, winw hij

zich bevhidt, vlak \<ioi' zich heeft. Projecteert men dan de i-aaklijn

aan den Nveg, welken hij heeft afgelegd, op iiei horizontale \ lak. dan

zal hel punt waarin deze i)rojeclie hel dani])blad snijdt, telkens do

cf)ëxisteeren(lc phase aangeven. De pi'ojectii» >an zulke krommen o|>

het \ lak van den driehoek ^>A )' heeft dus de eigenschap dal de

raaklijn gaat door het geconjugeerde punt, en dus de kctorde is. welke

de punten 1 en 2 \erbindt ; waaruit weder \(»lgt dat deze |)rojecties

de euNcloppe dezer kooi-den zijn. Heeft men dus in het \ l;ik x^aii den

driehoek de beide takken \;in de lijnen \au gelijken druk geteekend,

en een i»aar iKxleu door de koorde \ei-eeuiLi'd. dan zal een element

\'an <le besproken kromme gegeven zijn door een oneindig klein deel

dezer koorde. I^aat het |)unt \aii waar men uitgaat het punt. dal de

vioeistofpliasc voorstelt, zijn, welk punt tol (•o(">r<linaten heeft ,/, en //,.

liet element \an den algelegden weg lieel'i d;iu lol pr(»je('lie'^ de urool-

heden (/.i\ en </;/^. Aan hel einde \;iu dezen elenienlairen weg is de

tweede [)hase natinu'lijk o(_>k \-eranderd, en dil zal ei' dus toe leiden

dat men een kromme lijn moet \olgeu. .Maar de richting \au den

oneindig kleinen weg, zal steeds dezelfde zijn als die der kooi-de
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welke (Ic nodeji vcihiiidl : en de (liffereiitiaalvergelijking zal dus

gegeven zijii door :

•''.—
'''i v-2—yi

Ik licl) \-oor deze kioiiiiiic lijjieii (»)) liet verzadigingsvlak (Umi naam

gekozen \;in //helliiigslijncjr'. Deze groep vaji lijnen heeft als uitersten :

1". de lijn y> =ƒ(//,) voor het paar (1, 3), en 2". de opvolging der

lijn j)=zf(.i'^) vooi- het paar (1, 2) en van de overeenkomstige lijn

voor het i)aar (2, 'S). Bi-engt men deze lijnen aan op het dampblad,

dan moet men zieh Aooi-stellen, dal men daalt in plaats van te stijgen.

^'ool' de ])rqjectie dezer kronnne lijnen op het vlak van deiv driehoek

hel) ik den naam ,/ koordenenveloppe" gekozen. De uitersten dezer

lijnen zijn :
1" de reehlhoekszijden \an den derden component, en

2". de opvolging' \aii de ajidei'e i'echthoekszijde en de hypothennse

^'an den driehoek.

De differentiaalvergelijking dezer lijneii eischt voor hare oplossing,

dat .i\, en y., in {i\ en i/^ kumien Avordeji uitgedrukt. Dit is (pag. 94)

mogelijk als de tweede phase een \'erdunde dampphase is, wanneer

men id. de fnnctiën (ï.r^ en ft'^^ als l)ekend ondei'stelt. Voor dat geval

Avoi'dt (\o te integreei'en vergelijking :

<^'^'i '_llli

.-,
{
(1-.7-0 ('''''' -D -//, {''''^'^ -1)

j //, |(l-y,) {^''"^ -l)-.',(e'''-^ -Dl
of

'^'i !fi
1—

•ï''i— Z/i

De laatste vergelijkiu.u' kan ook geschreven ^vorden:

(, '^>i _1) ,7 log f^ ^ (, '''^i _ 1) ,/ log 1^ .

Voor het geval d.it het vloeistofblad een plat vlak is, is e'" -'^ —

1

en 6' ' — 1 constant, en gelijk aan en , en zal dus de
Pi Ih

vergelijking der koordenen \eloi)pe gegex'en zijn door:

y-.s—»i p-i—}>\

1—
'^'i—^i/ VI— '^'i— 2/
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of .^ = C >/, {l—x,—y,)

een voriroli.jkin.U', A\a;irin al do oxponcntcn, in overeenstenimiiig met

(Ie voluordc dor \\aai'<leii \aii />,, j>., en yy, positief zijn.

Vooi- r=r() \voi'dt aan deze vergelij icing voldaan door
,('i
= O, en

valt dus de kooi'denenveloppe met de Y-as samen. Voor C^x
is (if //j of 1—

,/'i—//i
:= O, en voor deze waarde van C volgt de

koordenen\el()]»pe de A-as en de li\ pothemise. Voor het bijzondere

geval, Nvaariji y>, = 'Ip^ en y>3 = 3y>j is, wordt de vergelijking de

volgende :

Dit is een lijn van den tweeden graad, welke de X-as en de

h\[»()thennse aanraakt in de punten, welke zij met de Y-as gemeen

hebben. Deze aanraking zal, wat ook de waarde van Pi,j)^^enp^ is,

in de- genoemde punten ])laats N'inden, zoolang de volgorde der druk-

kingen de gegevene is, nl. i'x <d>i <^ jh^ en zou ook plaats vinden

als omgekeerd y>i>'/>, >7>3 >'^ij'^ ^'<>"- Natuurlijk zal de koorden-

enveloppe, waar\()or C=0 is, daarop uitzondering maken.

In nevenstaande liguur 13 is

het algemeen beloop van een koor-

denenvelopi)e, in de hiervóór op-

gege\'en omstandigheden, voorge-

steld. Ofschoon de berekende for-

uude slechts geldt voor f*'.,; en ft^^

constant, zal, zoolang er noch op

de zijkanten, noch ergens mid-

den in het verzadigings\'lak een

uuixiuMiuidi'uk aanwezig is, de

gedaante in hoofdtrekken gelijk

zijn aan die, \M'lko hier getee-

Fig. i:^. kond is.

Alleen in de bij/.oudcrhfdcn kouil xcrschii. Zoo \ iudru wij x'oor

de meetkundige plaiils dvv |>uiil('ii, waar de laaklijii aan de koorden-

envelop|>e, evenwijdig aan de )'-as is, in hel ge\al \an constante

m'.,, en fi',/, een rechte lijn, welke door het snij|»unt gaat van de A-as

en de iiNpotheuuse. \ oor zulke punten loeh is -^ ^^ ^ oo en

f/.fj = ü. Maar dan ook ,c.^—.r, = 0.

Volgens de waarde van .fj—.i'j pag. UH n.1.

dus

'j—
•'•i (1— •ï''i)(^ '^)-yAe 1)

l-t-.^;, (/•^'-l)+7/, (/•'/'-!)
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yr ~ l4_.^.^(,'^'-l_l)4-2/^(/V._l)

is a\^— .'i'i
= O, als:

Deze vergelijking is een reolite lijn, als de fiictor \an y^ constant

is, en levei't ,r, = 1 als y, m O is. Is hel verzadigingsvlak plat, en

dns e'
"*' =: -^ en <'''' =; -

, dan wordt de vergelijking dezer rechte liin:

Pi ï\ '
^

1 — .V, = y.
P,—Pi

welke rechte lijn dan samenvalt met den vloeistoftak van de projectie

der lijn van den drnk p.^. (Zie vorige mededeeling, pag. 101),

Is |Lt'ai en /-*',;, niet constant, en is dus de factor van i/^ veranderlijk,

dan is de meetknndige plaats der pnnten, Avaarvoor d\—.i\ = O is,

natuurlijk niet recht, maar zal zij een kromme lijn zijn, die echter

zoolang
f^'^i > fi'.,, 1 'lijft, van uit hetzelfde hoekpunt van den driehoek

haar oorsprong zal nemen. In dat ge^al valt de lijn, waarvoor ,i\—,i\ = O

is, niet meer samen met de lijn, waar\'oor de druk gelijk aan />, is.

Stelt men in de vergelijking (7) van bladz. 99 :

1—x, = y,
.'^•^^-1

dan vindt men :

Stelt men de waarde van ii voor .r = 1 en ii=^0 voor door ji^g,

dan is

:

P
log ~^—

f<.,^,/, + (1— .»i) ft'.,, —y, ft'y, —II,,.
P-2

Het tweede lid dezer vergelijking stelt Aoor den afstand, gelegen

tusschen het snijpunt van het raakvlak aan het ji-oppervlak met de

vertikale as van den tweeden component en tusschen de ordinaat f/jo.

Is het n oppervlak, zooals Avaarschijnlijk is, steeds beneden het raakvlak

gelegen, dan is dit tweede lid positief en dus j^^l^-i' ^^^ ^it des te

meer, naarmate het raakpunt verder van den tweeden component

verwijderd is, en naarmaic het oppervlak ft meer \-an een plat Alak

afwijkt.
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Aan (Ie \(>(»r\vaar<K' //,
—

//, = <>, welke leiden zon tot

1 _ //j = .r,

.'/i_l

is l>ij (Ie voljzoi-de der di'nkkin,iien fi^, j).^ en /t^ niet te voldoen, daiir

dan de i'aetoi- van
,/'i

kleiner dan 1 zon zijn, en in dat geval:

1 — i/^ — ,1',-^,

l)ij standvastige waarde Aan ft'.,j en ii,,^ wel een lijn voorstelt, welke

door den top van den di-iehoek gaat, maar die overigens buiten den

driehoek ligt. Wij komen straks nog nader o}) deze voorwaarde

terng.

Deze koordeiienveloppen vervnllen den rol, die de kraclitlijnen in

een krachtenveld vervnllen. Zooals deze laatsten door haar raaklijjien

de richting van de kracht aangeve]i, maar niet de grootte der kracht,

zoo zullen de raaklijnen van de envelo])pen de richting aangeven,

waarin de tweede phase gevonden wordt; maar de grootte win den

afstand tnsschen de punten 1 en 2 geven zij niet aan. Deze is

echter mede geheel bepaald, zoodra ook de beide takken Aan de

lijnen van gelijken druk in den driehoek (>XV geteekend zijn. Dan

zou men dus de tweede phase, welke met een gegeven \ loeistof-

phase coëxisteert, vinden, door aan het punt dat deze vloeistofphase

voorstelt een raaklijn te trekken aan de koordenenveloppe \'an dat

jiuiit; de doorsnede van deze raaklijn met (\(i\\ dauiplak xoor den

(b-uk der vloeistofphase zal de tweede ])hase doen keimeii. Doel

men dit voor alle })unten van een zelfde koordenenveloppe dan ver-

krijgt men een nieuwe meetkundige plaats, welke men de geconju-

geerde (k'r koordcueuNeloppe noemen kan. Oui (k'ze geconjugeerde

in fornnde te geven zou mcu ,/, en //, in ./., en //.j nu>eten kumien

uitdrukken, en deze in ,r.^ cii //„ uitgedrukte waarden in de verge-

lijking der enveloppe substitueeren. Dit is, zelfs \-o(u- het geval dat

de tweede phase een \('r(bni<l(' gas|)liasc is, in het algenu^en niet

mogelijk. Alleen \-oor hel gcxai
f<'.,,

tMi ft'y, als standvastig mogen

beschouwd worden, gelukt dit en dan mei weinig moeite. Schrijft

men de vergelijking der cnveloj)pe:

( ^.
Y'"

- 1'^ ^ ( y. f" - '\

wat alleen bij >laud\a>lige waarde van
f^'.,,

en (l,/^ geooiloold is, en

neemt men iu aamucrkiug, dat:
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xi

en ^i = ? ^^,

'^1 _ '^^2^

1—A'l— 2/l
1—'^'2— 2/2

"Vl

1—
'^'i— ,'/i 1—'*•.—//•

dan le\ei'l di' suhslitulie in dc^ ver,uelijkin,ii- der enveloppe de volg'ondo

fornmle

:

2 \ j-1 i u H

V:

Of f--^^ \ =(;{ '^ ^

^—'^'^—yJ vl—'*2— .V2.

Hiernit blijkt dat de ge('onjnf>eerde eener koordenenveloppe van

vloeistofphasen, iji de gekozen omstandigheden, weder een koor-

denenveloppe is, met een andere Avaarde voor de constante, nl.

C' =: C i-^ \

''
I

-^
I

''^

. De factor van C is, als p^ <^ />2<d>^ ^^^

grooter dan 1, en de geconjugeerde ligt dus meer naar den kant

van de liypothennse. Alleen als j),^=zp^ is, is C' = C; maar dan

is het stelsel slechts in schijn ternair, en degenereert de enveloppe

in een rechte lijn met de vergelijking:

A'= Cij ,

en valt dus ook de geconjugeerde steeds met de enveloppe samen.

Wij hadden ook de koordenenveloppe voor dampphasen kunnen

beschou\ven. Dan stelt men zich de projectie voor \an den weg, die

afgelegd wordt, als men o}) het dampblad van het [)unt, waar de

druk het hoogste is, afdaalt naar het punt, waar de druk het laagste

is, zich steeds zoo bewegende dat men de coëxisteerende xloeistofphase

vlak voor zich heeft. De vergelijking dezer lijn \indt men als men in:

^i-'«2 Vi—lU

de waarde van x^ en y^ in .r., en //^ uitdrukt.

Zooals reeds meermalen opgemerkt is, is dit alleen nih'oerbaar,

wanneer ft'.,-, en ^ijj^ constant zijn. Met behulp van :

«^'1 <ï'o — ij' .

Vx 2/2 -/»,
en = e ^'

,1— '»i-^i 1— •'2— V2

vindt men een difterentiaah ergelijking, die van de bladz. 227 behan-

delde verschilt doordat ,i\, y^, dv^^ en dy^, A^eranderd zijn in .i\, y^.
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(li\ ei» f///,, tcM'wijl ƒ«'.,, ('11
f/',/,

vervangen z,ijii door — /tV, en — /Vy,

.

In (Ie (Uüir ter plaatse jievondcii inteiAi-aal moeten dns dezelfde \eran-

deringen worden aangehraelit. Men vindt dan :

= C y-i

1— •'.—yj vi-'^-ï-.'/,

of f
-^-^ jJ^r') ^c^_^i__^('rO

Men kan deze vergelijking ook brengen onder den vorm :

Voor C.^ == O is j\^ = O, en de }^-as is dns de eerste dezer enve-

loppen, even als dit bij de vloeistofphasen het geval was. Voor 6'^ = x
is ?/j, = O en 1

—

ci\—y^ = 0. De laatste dezer enveloppen is dns ook

hier de A"-as en de hypothennse. Ofschoon de vergelijking der beide

groepen \an envelop[)en verschilt, is de gang in vele opzichten met

elkander ^'erg•elijkbaar. Ook deze enAeloppen beginnen rakende aan

de hypothennse en eindigen rakende aan de A-as. Zij hebben een

raaklijn evenwijdig aan de l^'-as, en de meetknndige plaats van de

}>iinten, waar dit het geval is vindt men nit de vergelijking :

01 1 —.V.. = V, ;

—

of l—ic,=y.
Pz Pi—Pi

welke samenvalt met den dam])tak van de lijn der drnkking }\.

Ook deze koordenen velo})})e heeft een geconjugeerde, welke, exenals

dit bij de vloeistofj)hasen het gCNal was, weder een koordenenveloppe

is met grootere waarde der constante.

Wij znllen, alvorens over te gaan tot de beliandeling der koorden-

enveloppen in meer samengestelde gevallen, als er, hetzij op de zijden

\an den firielioek, of voor een |)iint biniuMi in den driehoek, maxinumi-

diidv aanwezig is, eenige algeineeiic ojnnerkingen over de bijzondere

|)unten dezer ki-ominen maken, ecliler alleen geldig als de tweede

pliase een \er(hind(' d;iiiip|)liasc' is.

L'it den \urni :
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leiden wij af dut de koordciiciixclujipcn i-aaklijiieii licbben, welke

door de Iioekpuiiteii van den drielioeJc gaan, als of fïx^, of (i',fy, of

fx'y,
—

ft'a-i gelijk O is. Is ft'.,j=0, dan gaat de raakiijn door het lioek-

pnnt van den derden component ; is (i,,^ = O door het hoekpunt van

den tweeden c'()ni[)oiieiit, en als ii',,^ =//',, is, door het hoekpunt van

den eersten component.

De voorwaarden, dat de raakiijn aan de enveloppe evenwijdig loopt

aan een der zijden \'an den driehoek, kunnen afgeleid worden uit

de waarden van .v^—.i\ en y^

—

y^. Zoo volgt uit .r.,—.v'i = O de voor-

waarde, dat de i*aaklijn evenwijdig loope aan de zijde van den eersten

en derden component. Deze A'oorwaarde heeft den vorm :

1-..,

Nu is -—^— gelijk aan tang. a, als « den hoek voorstelt, welke
i — .i'j

de voerstraal \'an uit den t^veeden component met de X-as maakt.

Daar « <^ 45° moet zijn, Aolgt als ^'0orwaarde voor het bestaan van

punten, waarin de raakiijn e^ emvijdig aan de Y-as loope :

e'
•'1—1

tq a ^= —;

en f.t'.r, <^ ft'yj , als zij beide positief zijn.

De voor^vaarde, dat de raakiijn evenwijdig loope aan de A'-as

vindt men uit y^
—

y^ := O onder den vorm :

I?'

Daar —— = tq ^, als i?
den hoek voorstelt, Avelke de voerstraal

van uit den derden component met de I^-as maakt, neemt zij den

volgenden \ orm aan :

«•"'.'/' -1
ty ^ = ~-,

en
f<'.,i ^ /''^i

, als zij beiden positief zijn.

De voorwaarde, dat de i-aaklijn evenwijiU.u- loope aan de hy])otlienuse

kan men A'inden uit :

Daaruit leiden wij af:
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,,,

•"l J'm_ 1

Bijgcvol,ii- sloc'lils als
fj',,

«^'n n' ,,^
ongelijk Icekon lieltho]i, kan <1('

raaklijii aan de koordt-noixcloppr cNcjiwijdiü- aan <1<' livixdliciuisc zijn.

Al deze betrekkingen gelden sleelils zoolang /<'.,,. ^'Ji f*".. g<^dijk O

mogen gestekl ^^ orden; en de gege\eji regels znllen, wanneer de

teniperatnnr stijgt en een der kritische temperatnren begint te naderen,

dns verbeteringen behoeven. Zoodi-a T dan ook bij\-. boven (V^).,

gestegen is, en het verzadigingsvlak niet meer den geheelen drielutek

overdekt, knimen de eiivelo[)pen niet meer doorloopeji tot in het

hoekpnnt \an den derden component. Welke bijzonderheid dan in de

gedaante der enxcloppen zal ingcMredeii zijn. is zonder, dat wij de

vergelijkingen dezer krommen kemien, op de volgende wijze in te

zien. Het verzadigingsvlak heeft dan in het vertikale vlak dat boven

de }'^as zieh verheft, en ook in dat boven de hypothenuse weder

de gedaante van tig. 11, ('ont. II. De ee'rste hellingslijn bevindt

zieh in het eerst genoemde vertikale vlak en bestaat nit dat ge-

deelte \an de /> kromme der genoemde fignni- dat tot aan het

maximnni zieh uitstrekt, dus tot aan het punt (\ Al de overige

]»unten dezer (b'nkkroninie, zoowel <lie tussehen ^
' en /^ als al die

welke den benedentak xormen, stellen eoëxisteei-ende phasen voor.

en behooren tot de geconjugeerde dezer hellingslijn. De laatste dezer

hellingslijnen ligt l)Oven de A^-as, en boven de hyi)0thenuse, maar

loojit ook boven de hypothenuse sleehls tot aan d(> |)i'ojectie van het

|)inil niet maximumdruk. Klke tussehen gelegen koordenenvelopi)e

heeft in den aanvang de gedaante van tig. 13, heeft ook nog de

vertikale raaklijn, maar eindigt in een punt (])rojectie van een |)looi-

))unt) \('i('»r het de nieetkinidige |»Iaats heeft IxM-eikl, die de grens

aangeeft der })unlen, waarboven hel \erza(ligings\lak zich uitstrekt.

Hoven zulk een eindpunt der k()ordenenvelop])e heeft de hellingslijn,

waarvan zij de j)i'ojectie is, haar hoogste punt bereikt. \i!n)\' hel

einde is ei" echter een wijziging in den h)(»p uckonien. welke kan

nagegaan worden, als wij hel Iwecdc diHerenliaahpiolienl. en dus

——- berekenen. ITit:

-— = voliit
d.v, x^—x^

'Uil l
_(-^—'^K^^J/a

—
<^.Vi)— ^— .Vi)0^-''.i— <^'^'i)
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ircxoiidcii worden. lil <l<' NcrLiclijkiiiü' \.iii hl.-ulz.. IX) /ou //ij kiiiiiicii

lK'|)a;il(l worik'ii, /.oodra 7', (mi /v als riiiictic'ii \aii .r cji // hckciid

zouden zijn. Neemt men aan, /.ooals dit inl de dooi' mij aan.u-enomeii

a

\ovu\ dêi' loesiands\er,ueliJkin,u- x-oliit, dal l[r exejn-edi.U' is aan

en />,r cvenredii»- aan ^, dan A'indl men <lal
f»',,,

^ ** ''> ''c' 1h's|H'0-

ken üexal eon /.wak iiel)o,ii;en l<i'omme \-ooi-stell, welke uil,uaan<le

van een pnnl dei' A'-as, of de j'-as snijdi, of de livpollieiiuse. Welke

dezer lijnen ^eyneden zal worden hangt af xan de waarde van (7 c,) j

en {Tcr)-2 ^^1 ^''"^" ^^6 nioleknulgrootte (]qv componenten 1 en 2. Als

tnssehengeval zou ;/'.,, = O door het toppunl van den derden compo-

nenl kiumen gaan. In lig. 14

heb ik ze voorgesteld door de lijn

DF, en dus ondersteld dat zij de

hypothennse snijdt. Het xehl van

den driehoek is nu wal de w aarde

xan [i'si aangaat in twee deelen

verdeeld. Liidvs van DF is deze

grootheid positief; rechts van DF
is zij negatief. Daar de grootheid

li,/^ in hel hier l)eschouwdc geval

geen teekenverandering ondergaat,

(de druk op de lijn AC en BC
vertoont namelijk geen niaximnm),

l'^'c- 1^ is links van DF de waarde van

— positief, en rechts iieüalief. De pnnhMi, waarin de kooi'den-

enveloppen een xcrlikale raaklijii lieWWen, moeten dus rechts \aii DF
blijven; daarentegen kunnen links \aii />/•' i-aaklijneii \oorkomen.

evenwijdig aan <le liypotlieuuse. Op de lijn />/'' zelve hebben de

i-aaklijnen een ricdiliiig. welke door C' uaat. Door de lijn />/ heb

ik de meelkuudige plaats \oorgesteld \au de punten met xorlikale

raaklijn, en d<M»r /)// de puntru met raaklijneii excnwijdig aan de

hv|)olhenuse. De loop dcy kooideneuxeloppen zelven kan gemakke-

lijk overzien worden, als men ze beschouw I als een gei'ing<' wijziging

\an de gedaante welke zij zouden lielilx-u als de lijn />/' een rechte

was, die naar den top (' gericht was. |)au toch i> in hel liukergedeelte

de loop der en\<'loppeu gelijk aau die \an lig. Ki. met de wijziging

die hel gevolg is \an hel feit dal ecu (\('V recdithoekszijden kleiner

is dan de tweede — en iu het rechtergedeelte uclijk aau hel spiegel-

beeld \au Hl:. 1.'3 ten opzichte \aii de )'-as, l de w ijziuiuu- die
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het gevoljï is van het feit dat fle rechte hoek (h)()r eeji stompen hoek

is vei'vajig-eii. In de liniverhelft is AD -\- DC een dei- uiterste

envelop|)en en in (\q reeiiteiiielft BD-\-DC.
Mocht er ook op een der andere zijden van den (h-ielioek maxinniin

drnk zijn, bijv. op de }^-as, dan is er een nieuwe meetkundige

{)Laats f/'y,
^ 0. Yan de omstandigheid of de t^vee krommen [ij-^ = O

en ft'y, =: O elkander al of niet sjiijden, hangt hel af, of er voor het

ternair stelsel een maximumdruk bestaat. Door de gegeven regels

omtrent de bijzondere punten der enveloppen is men in deze en

andere ge\^allen in staat den loo[) vast te stellen. jMaar ik zal daar-

omtrent niet verder nit^veiden. Door het behandelde acht ik op de

beteekenis dezer krommen voor de kennis van een ternair stelsel

genoegzaam de aandacht te hebben ge\'estigd.

(/. Toevopybuj van een derden component aan een (jeyeven binair .stelsel.

Voegt men aan een l)inair stelsel, bestaande nit 1

—

,}\ molekulen

der eerste soort en ,/'„ molekulen der tweede soort, een derden

component toe, zoodat de eindsamenstelling gegeven is door 1

—

,c— y,

X en y, dan moet
IC tV,

zijn.
1—.V—

1J
1— A'

Uit dezen laatsten vorm leidt men af:

waaruit men besluit dat de punten, die het ternair stelsel ^•oorstellen,

liggen op een rechte lijn, die den top van den rechthoekigen driehoek

vereenigt met dat punt op de tegenovergestelde rechthoekszijde dat

de samenstelling van het binair stelsel voorstelt.

Uit den vorm II van pag. 88, en met inachtneming van de waarden

van ^;
—

- , ^;^—r— en r-— van pag. 92, en voor d,i\ substitueerde de

\vaarde —'i'odi/^, vindt men:

^\i 'h' , .\
—-''oli— //)

, 1 , „ „
I

,

MRTdi/^ |.i'j (1— .fj

—

y^) 1— .fj—
?/j

—Wg 1— ,Cj

Deze vergeliiking vereenvou(Hi>l zich tot

:

V,, dp

'i.'/i

MRI dy, (^i(l-^i) )

Om de overeenkomstige >'ergelijking voor dampphasen te ^ erkrijgen,

heeft men den index 1 met 2 te \'er\visselen, zij heeft dus de gedaante :
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r„ dp

Mhl ihj.^ \,,_^{l— ,l^)
--)

De/e laalsle verirelijkiiin' vereen xoiidiül zieli, als de (lani|)|)liaseii

/.eer verduiul zijn, lol :

welke vonii volkomen aelijk is aan die, welke seldt, als eeji eom-

ponenl aan een eidvele stof wordt toe^evoefi-d, en waarnit dan ook

de grootheid ,r\, is ANcu'U'evailen. Men niaü' echter uit de/c üclijklieid

in vorm \an de i^eryelijkuKi, niet tol fielijkheid in xorni \an de lijn

/)=/{j/.^) besluiten. Reeds voor een binair stelsel «ieldt de/e /elfde

vorm dei- nnyelijkhu/, en toch onnat /ij de uroote verselieideidieid

van lijnen welke de druk, als functie dvv dainpsauiensteilijiu- ver-

tooneii kan. Al die \ersclieideidiedeu worden teweeggebraelit door

de vei'seliillende wijzen, waarop //, met //,, sameidianut. En /oo ook

bij een ternair stelsel /al voor elk(> \lakke doorsnede \an hel damj)-

blad, door een plat vlak loodrecht op het \lak \an den driehoek en

gaande dooi' den toj), deze vergelijking geklen, al mogen deze door-

sneden ook een oneindige verscheidenheid van voi-men \ertoonen,

welke van die van een binair stelsel wedei' verschillen kunnen. Toch

kuimeu w ij de/e vergelijking gebruiken om eidvele algemeene eigen-

scha|)])en af te leiden. Zoo /al uelijk nul /ijn, als op degeko/en

dooi-snede eeii punt //.,. //., ie \inden is, waarvoor:

//,—//, =0 is.

l>ij de volgorde der (li-id<kingen />i <C /^j <C /'« ''^-"" '"' niet kumien

voorkomen. Wij /uilen echter bij de/e discussie^ de/e volgorde naar

omstandigheden \crauderd deid<en, leneimle de doorsnede niet telkens

door een ander hoekpunt \aii deii driehoek te moeten l(\ugeu. Hij

de N'olgoi'de /^ "^ /'.•< <C /'j '^ *'' ^^''' ''•'" nieelkmidige j)laats. waar-

\(»or ƒ/„ z=z y, is. eu de/e meetkundige plaats xalt dus samen met die

\\aarv(»oi- de druk der daiupphascMi, welke op (\v geko/en doorsnede

\<>(»rk()Uieu. uiaxiiHUUi of nnuiuiuui i-. hal er op een doorsnede,

welke door den lo|) vaii «leu couipouenl met den tusschengelegen

dridv gebracht \\»»rdl, en welke <le legeiio\erslaande /ijde in een

|)unt snijdt, waarvoor de druk gelijk is. in het algemeen (mmi maxi-

mum of minimum /al moeien Licxoudeu worden, was a pri((ri ie

N^aclileu. |)il uiaximuui <tf miuimum /al echler uiel de bejcekenis

hebben, wi'lke hel \()or eeii binair stelsel heeft. In het laatste ge\al

is de dauipsanKMistellini:' gelijk aan de vloeisl(»fsamenslelling : bij een

ternair stelsel is dau alleen //, =:
//._, maar is .r, en .r., xei'schilleiid.

In een dei-gelijk puiil is dan ook <le dridc \au de vloeistofpliase niet
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prelijk aa]i dicii dei (laiii|i|>lias(', zooals liij ccmi liiiiair slclsc] hij iiiaxi-

iiiiiiii(lriik li(H '/o\i\\ is; maar is de eci'sluciiocMiule grooter <laii do

laal^lc. Dó Ix'idc Uladcii rakcMi eikaii<lci- iiiel iii een zoodanig punt.

\'(»()i- liet aan VAuuUuny; j)iint gecoji.jngeerde punt is dan ook wel de

druk gelijk, maar is — verseliilleiid \aii O, zooals uit de Nergelijking

vooi' blijkt. Stelt men daarin y^ = //.,, daJi vindt men:

1 ,/,>"I'

P ^kl

(fl J\lfi •> f^ .7-1 )•

7 /

De faefor van .r,—,r welke ook -*—
^ kan geschreven worden,

liangt \an de kronnning van liet ft oppervlak af, en zal in al die

ge\'allen, waarin dat oppervlak slechts zwak gekromd is, een kleine

waarde hebben: maar is slechts in zeer bijzondere gevallen volkomen

gelijk O. In het algemeen zal men dus knnnen stellen, dat de meet-

kundige [»laats \'an deze maximnmvloeistofdrnkken, niet veel verschilt

van de meetkundige plaats. Avaarvoor ƒ/.,—?/^ = () is. Natnnrlijk kan

men de [)ujiten van maximumdi-uk in de door ons besproken door-

sneden onmiddellijk bei)alen. als de projecties der lijnen van gelijken

druk geteekend zijn, door het trekken xan raaklijnen, welke door

de hoekpimten van den driehoek gaan.

^'21 ^PDe waarde ^•an ^rrz-y. neemt geheel de gedaante aan, welke
MRl dij^

dn t

zij \oor een binair stelsel bezit, als ()f {,c^—.rj of gelijk O is.

(hl

De waarde \an .i\—,l\ is gelijk O, ten eerste als de grootheid, A\"elke

wij door ./'„ hebben voorgesteld gelijk O is of ook als zij gelijk J is.

Maar in deze gevallen hebben wV] ook werkelijk met binaire stelsels

te doen; in het eerste geval met het paar J,3 en in het tweede

geval met het paar 2,3. In het eerste geval is

:

^1 dp
^ J 1

1
" I

en in het tweede ge\al, als

l—,ü,—y,= 1 —.i\—i/, , « »f .i'.,^.i\ =— (//.,—//i) is,

^'21 '^h^ \
1

I

MRl di/^ (,//j(l— Vi) \

De grootheid n",,^
-— 2ft".r,,/, + ft".,, beteekent, zooals licht is in te

zien, voor het paar 2, 3 hetzelfde wat \(\,^ voor het paar 1,3 beduidt.

Nog in de zeer bijzondere punten, waarin ./'._,

—

x^ gelijk O is, hetzij

bimien den driehoek of op oen zijde van den driehoek, en in die

16
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A'J. iyüiJ/3.
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'/"'.., t\, <fi'

waarm ' ' upüik O is, neemt <l('zo vereeiix (iiKlitide eedaante
./.., •' Mirr.hi^ '^ ^

aan. Maar in hol al.mMiieeii /al de firoollicid <•'',,—
-''i) (f*".,,,/,

— •''., mV, )

slechts oen ^oi-inj^o wijzininu' in (h' waardo \an don loop van d<' (h-nU-

kinii' lowooiihroiigon, wolko \ouniainolijk /al ariianuon \an don tocni

Va— Vi

.Vi(l— .'/,)'

1 >lp

Do/O laatste f^roothoid, wolko iV' liniiojwaai'do \a)i — ,— aaiip;eeft

P ^Ifi

voor Vi = O of y, = 1, hij oen hinair stelsel, en wolko hij een toi'iiair

stelsel met {.i\—.?'i)„
-^-^ vermeerderd moot worden, /uilen wij aan

een nadere hosehouwinp; oiidorworjicn.

L'it de vroeger gegeven waarde van nl.

vinden wij, als wij //j = O stellen en ,i\ = .>'„

.^'/l

Avaarin ƒ<'.,, en ft',,, de waardo hebben van hot punt, welks oooi-dinafon

zijn ,/', =1 ,/'„ en //j = 0. Do/e waardo, wolko vooi* ./„ :=: O uvlijk is

aan r''^'— 1, eindigt voor ,/„ ^ 1 niet de waai'do e' -'^ ' ''— 1, en

verandert vlooiend mol hot toonojiion van .'„ ; ou nu hangt hot van

1 ,lp

de betrekking tnssohen n' ,,. on ƒ<', af", hoe — ,— voi-audorl. W^/.o

waard(> kan \an posiliol" nogaliof" /ijn geworden, on omgokooi'd. Do

grootheid M'/i f*'.',
stelt (\c \orandoring \an [t \(tor langs (\i' Iiypo-

thonuso, als jjien /ich naai' den toj> beweegt, evenals fi'y, de xoiando-

ring voorstelt, als men /ich langs de )'-as naar don top beweegt. Is

Jiu T,, \'ooi- don l(i|t kloiuor <lan (7'.,), dan is f/'^,
|iosili('f, en als

7',. \()(»r don top grootor is dan (71.,- )ï dan is »<'y, —
f/'.,,

negatief.

liet is niet ()\(Ml)odig in hot licht te sIoIKmi in hoe Iiooü'o niaU^ *]v

1 '/;'

wi\ardo \an —- — , als /ij do boiiinrichlinu' \au oon dnddijn \-oor-

r <Vi

stolt bij ecu binair stelsel, \au (\r Avaardo \an (i'
,,^

afhangt. Volgens

onze vroegere ojnnei-kingen is de/o waardo gelijk aan e '''-1. Ti'okt
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111 r- 1 • ^ ''l' y-~!l^
1 vi

iiK'ii (M»k <lf' (l;iiii|>li|n, ilaii is -- =: oii (lus jrflijk aan

; r= 1 — ^'
'''

. Irekt iiK'ii (huir('iii»<i\eii (Ic lijn (Ier (liil)l>cl|)iiiitfii.

dp
(hiii is =r

ft'yi . ^()(l^ hef U'cxal dat //'y, = O is, \iji(leii wij zoowel
pdy • •

1 Jy. 1 dp 1 ,/y>

\'0(»i' (\o waarde van — — , als xoor — — en — — steeds 0. Is

p dij^ p dij.^ p dl/

»<'y, posilict", dan slijiieji de drie lijnen, cii zij dalen als »/'//, nepitief

is. l>ij zeel' kleine waarde njiii ƒ<',/, is er nug slechts een fi;ei'iiifj; ver-

schil in de hellin,!!,- der drie lijnen. Maar nioclit fV^j een tamelijke

waarde hehben, dan is er in de stijuinu' der drie lijnen een zeer

groot ondersehcMd, en stijgt de vloeistoftak hiiitr'iigewoon snel. Daar:

, _ / dTcr d log Per .

T dy^ dy^

znllen wij een oi-oote waarde van ft'y, hebben als —^ sterk negatief

is i\\\^ als de tweede eoniponent een veel lagere 7',. heeft, bijv. als

nieji een perinanenl gas in een vloeistof perst. Daar Ta- in het al-

d loff Per
gemeen niet lineair van ii^ afhanut, en —'- een waarde zal lieb-

ben, welke \aii t) \erschilt, znllen wij, als wij stellen:

niet d(^ juiste \\aanle van n',/^, maai' slechts een meer of minder

benadenle waarde van ,u'„j , aannemen. Bij de gewone temperatnnr

zal dii>, als wij xoor den tweedeji coinixtiuMit een stof kiezen, welks

T,r ^cr benedeji T ligt e]i voor den eersten comjionent een stof

welks Ter vei' bo\'en 7' ligt. niet \oor /.i'yj een onmogelijke waarde

kiezen, als wij daarvoor 14 of Jo nemen. In dat geval is e'
"'^ van

d(> f)rde vaii 1()\ Als wij de gevolgen, waartoe wij gekomen zijn.

ook zouden diu'Ncn toepass(Mi o|» water, dal xdoral bij lage temperaturen

zich zoo abjiormaal gedraagt, dan zomk'n \\ ij in de waarde van den

absoi'ptiecoëfliciënt \-ooi' in water opgeloste gassen een middel vinden

om over ^\(^n graad approxiniatie te oordeelen.

\ oluens onze uilkonisicn is \(ioi' kleine waarde \aii ƒ/,, als wij

den damijdruk ^an den eersten coinjxnient \ erwaarhtozen tegeno\er

den totalen druk :

Hierin stelt p^ den dam|)druk van den eersten component voor.

16-
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\ f'i'ficr i^. aK wij di-ii al>Mtr|iii('C(>('riicir'iil (l(»(ir e. \ (•((rsicllcii. cii liet

iii<il('l<iilair,U('\\ iciil on de «lcii>il('il \aii (Ic/.cii coiiiimhiciiI ddor ///, en J, :

mj 0,0018

L II <le/,o Iwee voi'^elijkiiiucii leiden wij af, «Ie ccnlii'id Icucnoxer

e •'' vei'\vaarl()(tz,eiide:

/,,^^l. 28,8 1

mj 0,0018 «/>,

4.6
Stelr men iji dez,e ver.i>eliikiiiG: (L = 1, uk = 18 en />, = -—

Atnios|)lieer en /ooals xdor .V„ liet geval is « = (X()2. dan \ indl

men xoor f<'^, een wjuxrde tnsselien 16 en 17. Deze nitkomst loont, dat

inderdaad als een ItenaderinG; gelden kan.

Had men als tweeden eomponent eeji stof ucnonicn \aii gei'in.ue

\ luclitigheid en waarvan 7',. vèi- hoveji (7',.
)i

gelegen is, dan /on

MK'H om zieli een dejdvheeld van de waarde van /i',,, te kunnen
Normen, wedei' gebruik kunnen maken \im de henadering:

K'/> = 4-|(^:-r), -(7',.)J,

maar dan zon men xooi- (ï,/^ een zeer gi'oote negaliexe \\aard(> \er-

'/ ., '/'

krijgen en xoor '- := c '•''' eoji waarde vinden, die maar wciuiu' \aii

nul vei-seliill.

Voegt men aan een binair stelsel, welks samenstelling door ./•„

gegeven is, een derden coniponcnl loc dan liclihen wij xoor de

,

1 ''l'waarde xan
, als //^ oneindiu' klein is, gevonden:

1 </j> . e'"'-'/!

n ^ — "^ -]-(•'•.— '''1)0 |ft".r,
.V.

-•',. M".', I

I )e iwee takken \an de drnklijn dezer doorsnede \ei-toonen met

die \an een binair stelsel dan o(tk reeds in den begimie dal ver.scliil,

dal zij niel in een zeilde punt aan\angen. .Vllei'u als (,r.^—,*•,)„:=()

UKtclil zijn, vaniicn zij wel in een zelfde pinU aan. .Maar daar de

laelor \an .r., .'•, afliaiiL^I \an <le ki'omming \an hel (i opperx lak.

zal in liet bijzonder wanneer ii\/^ gnxjt is, of wanneer deze kromming
niel ;iaiizieiilijk is, den in\ loed \ an dezen term verwaarloosd kuimeii
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1 ^Jp

worden. Zooflal wij de waarde van .1:^, waarvoor —-— gelijk O is,

P dy.

l)ij IxMiiulcrniu' \ nidcii int

:

/V. _ 1

.v„ =
e'

''^ — 1

Alleen als »i',/^<^{i,^ is, Icvei-t dat een mogelijke waaitle van a\,

verondersteld nl. dal /ij heide posilief zijn ').

Natuurkunde. — De Heer Yax der Waals i>iedl namens

J)r. J. ]). \'AN üKR Waals Jr. eene mededeel! ng aan o \ er : ,/.S'A/-

tistisclic ('Iccti'ó-iiii'clinnicn. II ".

J)e rcnh'cJluij dcf cneriiic orer di' versdi.illende tr'tirimjstljili'ii hij

(jiidsi- l\(i inniischi' scliitreii,.

In vergelijking (8) \ an mijn \()rige mededeeling -) ligt een ver-

deeling der enei'gie o\er de \erscliilleiide Irillingslijden opgesloten.

Geeft deze vergelijking dus inderdaad den toestand \an een mei

zwarte sli-aling gevnlde rnimte jnist weer, dan kan men er nit, met

Uehnlj) \an de verselmivingswet van Wikn, een Aolledige spectraal-

t'oi-ninle NOor zwarte straling afleiden.

In plaats \an de vrij ingewikkelde \ergelijking (8) Ie l)edis-

cnssieeren hel) ik echter een eenvoudiger vergelijking genomen,

waarvan ik verwaehtte, dal zij dezelfde verdeeling der energie zon

()ple\eren. Deze eemoudiger vei-gelijking itlijkl echter eeji xerdeeling

op Ie le\ereii, die Mtlstrekl niet met de xerdeeling \'an de eiiei'uie

hij zwarle straling overéénkitmt. Het is lui mogelijk, dal (k' xer-

deeling, hepaald door de eenxondiger vergelijking, niet met die, bepaald

dool' X ei'gelijking (8), oxerééid^omt. Maar hel is ook mogelijk, en

dat komt mij xoorloopiii' xx aarschijidijker voor, dat (8) niet den toe-

stand xan een met zwarte straling gexidde rnimte weergeeft, of met

andere woorden, dal de aai'd xan zwaile straling niet juist ax ordt

xxeergegex'en door de oiiderslellingen, dal f-, </ cii / een xxaar-

schijidijkste xvaarde hehheii, en dal oxerigens de xerdeeling zoo

') In (lezo viif mededeelingcn zijn sloclil? enkele (l(>i' eigonseliaiipcn vaa teriiaiie

sk'lscis meer of minder afdoende kunnen he^pcoken worden. Ofsclioon ik liet

voornemen hel) Inler, hetzij in deze Verslaj^eii of elder?, nog andere eigenschappen

aan een onderzoek te onderwerpen, meen ik lirl nu heliandelde als een eenigermate

afgesloten gedeelte te mogen beseiiouxven.

~) BI 85 van dit deel dezer verslagen.
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((iiü'cor'dciMl niop'lijk /.al /.ijii. maar dal w ij. Iichahe (Ie oiKlci'^lcUiiiucii

nxt'i' (Ie waarden \aii f-. 7 cii "/ iki.U' aiidciv xoorw aai'dcii iiioclcii

iiiN (M'ifii, dl', wal <»|t li('l/.('ird(> iicerkonil, dal sysleiiieii, \vaarl>ij

f, (f,
('11 •/ aan do \ (Htrwaarticn xohhuMi. vcrdor noii,- partieel

gfoi'doiid /ijii.

De \ér(>(Mi\()U(liuin,u\ die ik in \('ru('liJkiu.U" (8) lid) aaiiLi<l>i'aclil is

dl' \ (iliicndc. In de (mtsIc plaals lid» ik wou'U'dalcn. wal /.cker

wel g'eeii iinloed op de Ncrdeelinu- dei- eiieruie /.al liehWen. NCrder

lid» ik mij lol één diinen>i(' liepaald en /ooals daarliij noodiii' is. de

lenneii weggelaten. Als wij in de niimle ediler dectrisdie

en magiietisehe niasssa's lodalen, kunnen daar stalisdie krachten voor-

komen. .Met l)ehnl|» \an Folkier's integralen geanalyseerd gexen de/.e

statiseiie kraehten wel degelijk een verdeeling der energie over de

verseliillende golflengten. Toeli dragen zij niet bij tot de lidill)ewe-

ging, waar\aii wij de \-erdeeling willen nagaan. Hierom lid» ik een

verdeeling in den lijd \-ei'ko/.en hoven een in de ruimte. Wij he-

schonwen 1111 de componenl /' in eeji /.eker punt gedurende den lijd

liissdien / = O en tr=zf^. Dien lijd verdeelen wij in n gelijke deden

T i'ii noemen de waarden \i\.\\ f gedurcMide die deden respect ievclijk

/",, y"^ j\ . . . /„. J>(' index \an w aarscliijnlijklid<l kriji^l de waarde:

V' 1 r . 1
/' 'ff'

ih i> J •' /J Jt

o o

waarin wij /', als wij {\i'/A' \-ei",L^'elijkiiig /ooveel moLiclijk met (H)

willen laten (vei'ééjdvomen 4t T' maal de waarde moeten geven, die

/ij in x-ergdijkinL!' fHi had, /ooals iilijkl uil \(M-g(>lijking (10) en (!•>).

Wij /uilen nu oxcrgaan lol hel oiidei/oek \aii <le xcrdediiig der

energie oxcr de xcrsdiilleiide Li-ollleii,u'l<'ii, <lie in Ncr^clijkiiig (<S^0

ligt opgesloten, haarloe sldjeii wij /' als liiiictie \aii / utMliirende

hel tijdsverloop lu>sdieii / ^- e en /=:/,. vdor mei lii'hulp \aii iiile-

uraleii \aii l'"oi i;ii:if. I)aar wij aaii\aiikdijk /' al> een diM-oiilinue

t'iinclie /uilen lie^di(iiiw en, u'('.U'<'N <'U <looi- de // waardeii /,, J.,---Jh

/.uilen wij de inleiiraal ook als eell >oill NOOfsldh'll. die eersl ineen

inlcLiraal ovcruaal, al> wij // (hdiiiiieiw aarde oneindig' laleii aaiinemeii.

Wij /uilen du-> in de iiildnikkiiiii

_/•(/) -
( I

l\n) \sin (>„]) sin (.,1) ' <•<,,.(//</) ru. (7/)! '/" '/'/ • (-^')

die \(ior II liissdieii de uiuMi/en O eii /,, \ oor ij lussdieii de gr<'n/en

O eii X moei «jeiiomeii wolden, // Ncrv aiiLicn door " /" of door tv
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en <hi (loftr r waarin r de iceks der geheele getallen tusschen O en n

Nüorslell. Wij krijgen dns:

f {t) z= T ^
I
ƒ„ {si?i {xvq) sin (qt) -]- cos (rvq) fos (qt)] dq.

Willen wij liiei'nit {\q energie voor een hepaaldc golllengte alleiden

<lan iiKK'h'n \\ ij aan (j een bepaalde Avaarde y; geven en het (|uadraat

iieiiicn \aii (k> ainpliliidc die liij deze Iriiling helaxtrl. Zoo \iiiden wij:

^ /'„ siyi (rvp)
j
+ tM -2" ƒ„ cos {xrp) .

Daar alle sommaties üissclien ü en n moeten A'erricht worden,

kuinien wij in het vervolg de grenzen weglaten ; en daar het ons

sh'chts om de relatie\e waarden dei- grootheden .1^ te doen is, kunnen
wij (h'ii constanten laclor t- weglaten. Zoo krijgen wij:

A^ = 2:2/0 fo'\'^in {top) sin {rv'p) -f ''os {tv/>) cos {rvp)
]

Ap = 22 j\, f,- cos {v—v') rp (27)

Van deze grootheid Af, zoeken a\ ij de gemichlelde Avaarde voor

alle systemen van de schaar. Wij moeteii de hier gevonden grootheid

daartoe vermenigvnldige]i met de kans, dat de grootheden /j /„ een

be|>aalde aangenomen waarde hebben, en vei'volgens waav < l/\ . . . . dfn

integreeren tusschen de grenzen — go en -f- x . W^ij zullen daartoe —
dt

voorstellen door —-—
. Wij krijgen dan :

{fo+x-uy

f„f\, cos {v-v') T/) d/\ .... d/n . (28)

L
fj

Bi'engen wij den factor e builen het ijitegraalteeken, dan zijn zoo-

wel de ex])onent van e als de andere tactor onder het integi-aalleeken

homogene quadratische fuiu-ties. Dooi- andere veranderlijken in te

voeren kumien wij (He beide functies ti'anstbrmeeren tot sommen \an

// ([uadraten, waarbij wij tevens ei- xoor knmieii zoi-gen, dal alle in

deu exponent voorkomemk^ coënicÜMilen 1 zijn. De integraal krijgt

dan den volgenden vorm

(^r+y.^ . . . <pn')^^^^
^^^,_^^j_^ ^^^,_^^^ ^^^, ^ _ ^^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^j:

waarin L den terminaut \an .Iacohi \(»orslelt. Wij kiiimeu (k> hiertoe

Aereischte bneaii'e sul)stitutie in twee tempo's uitgevoerd deuken:

i*" een substitutie, waarbij de exponent den vorm:

Xi ~r Xa • • • X'»''
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iMi dl' ainlcfc laclor dcii \(»riii;

"n Xi""' + "•-.-. /•/' + "nn X,'' f - ",-. X, X. + 2 (Kn -lp X"-l X"

aaiiiitHMiil :

2'' rrii orlliouoiialc siiUsIitiitic waarlnj Ix'idc riiiicrics dcii

\(tnii xi'rkrijuvii, dit' /.ij in iiildnd<kiu<i- (211) lichheii.

1)(' delei'iniiuiiil \aii .Iacohi nooi' de tolalc siihsliliiiic ]> \\v\ itrodiicl

\aii <1(' doteniiiiiaiik'ii noch- de parlicele siilislitiilics. \ oor een orllio-

u,'Oiial<' suli^lilulie is de dclcniiiiiaiil 1. /.oodat wij alleen den deter-

ininanl \(»or de eersie parlieele snl)slitnlie oxerlionden. I )e/e snhsti-

tiitie iïs ij,eko/.eii /.ondei- ivkeniii^i,- te liouikMi niet (k'ji xorni \an (k'ii

Iweedeji faet(»i-. 1 >e eotMÏ'u'iëiiteii, die de/.e snl>slitnlie l»e|>aleii, zijn

{\\is aUeeii al'liankelijk \an de eoëflicii'iileii \an den e.\|»oneiil : daar

deze ji niel l)e\atlen. is de delei'niinanl ook ü'een fnnclie \an // en

kan dns in liet verN'olii' Nerwaarloosd worden.

De inte.^raal (29) is gemakkelijk Ie inte«irceren en kncM't

(' ::£ /i

Hel is er ons dus sleciits om Ie <k)en de som dei- eoëriiciënten j*

te vinden. Dki eoëlïk'iënteii worden ,i>e\'onden door oplossing \aji

dé volgende vergelijking, waar\an zij de // \vortels zijn:

"n— /^ «12 «13 • • • «1"
j

«21 «S2-i5 «2 3 • • •
f'-2>.

I

«a, «3-. «.,:.— i^ • • • «:;» i=^- •

^^^^

"„] <'„:i "«; • • • "nu— i-»

l)e som der cor'riiciënlen j-? is de som der wiuMels \an deze \cr-

gelijking, d. w . z. de coëlKiciënt \an ,>' '. In den deterniinani kan

^j ' alleen Ncrkregen worden nil liet prodnel \an de elementen o|»

de diagonaal gelegen; liei is gemakkelijk in Ie zien. dat de eor'riieii'nl

jnisl zal worden:

«11 + «••.' -i- «:i:t
-!-••• «'«

Hiii deze som te hepalen moeten wij een snitslitniie zoeken, waar-

dooi- de e\|(oiieiil deii \oriii ~ /" aanneeiiil en \('r\(»lgeiis de \aria-

iieleii V in den tweeden l'aelor invoeren. Ivmi dergelijke siilisl il iilie

iiS gemakkelijk Ie \illdeil. De expoiielll tofli is \oor Ie stellen door:

T l

i)' /'T

T 2 2
waarin: "'H' i^' "~ „ + ,

'''i 2 <f /? — —
.

»> /r Ar

Zoodat wij \oor e. eii ,/ \ inden :

I

De snk.'^litiilie dit' wij iiii gaan invoei'en is

T 4

.,+ ,
(:-l)

ih /• r
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Dal (l('/,e siihslitiilie v^)^n j\' cji /'„"iiirl «Ie jiiisle coëfficiënten ople-

vert (Mi ook een lei-m 'l(i{ij\fn l)evat, als wij in |)hials r< /"„ — i^./»+i

sclii-ij\(Mi (i fn — (?,/',, /al wel ,i>:een groot bezwaar zijn, tlaar wij door de

siihstiliitie slechts drie Icnnen wijzigen van de som van een oneindiu;

aantal tcrnicii, die ieder oneindig klein zijn.

Deze nienwe \ai'ial)elen moeien wij iin in vergelijking (27) invoeren.

Wij l)elioe\'eii d(^ siihstitulie echter niet geheel te \-oll»i'engen, daar wij

slechts de s(Mn der coëfficiënten der cjnadraten •/, "' noodig hehhen,

terwijl die der prodnclen /,, •/•' geen invloed helthen. In de eerste

plaats moeten w ij de /"s in de /'s nitdrnkken.

Hiernit volgt

:

« — ;i O U o . . . u Xj —(3 o o (J . . . u

/i

O a — /5 O . . . O

O O cc — ji O . . . O

X3 a — i? O () . . . O

X, O « — /i O ... O

X» <> O <' O . . . a— /? O U O 0... «

of /; (.r"-/^) = x^
.,"-1 + x^,

«"-2 ^i j^ y^ ,,»-3
.f^ 4- . . . /,^

^.-i

Evenzoo ^•inden \vij voor f,,

fo (<("—;?") = X'-
«"-' + X'.'+i 'f"^-

i' + X"+2
«"-•''

,i' . . -

• . X» «"-'
i^"~" 4- Xi

^«"~- ,?"-"+'
• . . X" -1 1^""' (o2)

l)ij het bepalen \an de priMJnclen /'/',.' zullen wij steeds r^ ^ /•

onderstellen, en dns /• integreeren tusschen O en /•',/•' lussche]i () en x.

Zoo krijgen wij de heiri \an de grootheid, die wij moeten bepalen.

( )m nn te \inden welk bedrag het ])i'odiict ƒ',./,' rvj.v(/-'— /'ir/^ bijdi-aagt

lol ^k'w coërticiëiU van /V nioeten wij (lri(> ge\allen onderscheiden.

I''. O <^ / <:^ /". Dan wonlt de coëlïiciëin :

«"+"'-2'— 2 jJ2).+2/—
/•--•'

^.„, (,.'_r) r //

2 '. ' ^ /' <^ /'. Dan:

3 '. /"' <^ / <^ //. Dan:

Deze grootheden moeten wij nn sommeei-en xoor /• nemende alle

geheele getallen J''. Insschen <> en /•, 2
'. Inssclien /• en /•' en o''. Insschen

r' en v, terwijl r \an O lot /•' en /•' \an O tol // moei genomen
wordeji. Wij knmra hier weer integralen \an maken door te stellen:

T l' := // T .

' = i(' T y = U- T // = t^

«V' z= a en t?'/"
=z: Z».
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De iulciTi-alie iiaai- //• i> tliivi-! ;i;i te voeren xoor <le drie gcxalleii

— 1 c<
2<r

J l' a h
2/-

h

Siihïstiluooreii wij hierin voor ieder ,ü,ev;U de I >ijl»eli( torende g'renzen

en I(>IIen wij xcrvolucns de iiilkonislen \(i(»f dr di-ic i:"e\;dlen liijt''(''n

tian ivi'ijgen w ij

:

^*r— 1

^ +(Vu 2/ - + <'''' '''''
\

""~"' />—"+"' — a-«+»' h>^
-"'

^

''' J- r(2'i<a"+"'—2'i/»-« -«'+2', — au -u' ],-u-\-,i'l\ ^-^s j, (a'— i() <ln tht'

.

Wij liei»l»eii hierbij den lei'ni 1t in den exjionenl \an <i \er\vaai"-

l(Misd. daai' hij i-clein is vergeleken hij de aiKk're lerinen. De lei-nien

and»'i> ranusehikkeiKk' en (k' eonslanle raeh)r(^n weer weglatende

kinnieii wij' (h^ integraal akhis sehrijxcMi :

/,
«'

Si'""'"

U / ,l\U

'~"'''^'
h) [ h

\''''' l'^"'-""^ ''"''"' +
(I u

^
I ƒ

(//2/,_,,,,/,/,)r^' j" r
j

",,, /,(,/_,,) ,i„ ,u,' . . . (33)

o ü

Nn \iiiden wij (htor partieele integratie

o

«I

„-,.,...K/J
''"-""''V/.s/,(,, — „)

II

\\a;iniil \(iIl!I

b

((

l,

<iii ji{ii — //)

''/,"

I
f I

— ros nu/"/ /' .S7// /»*/

(

)

|i (h'/.r||<lc \\ ij/c \ niden w ij :

«1 /

il \ ,1

/'(// -ii)(hi

l> \ \l'

.V jni - jisiii l>ii

a
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Voeren wij deze vvaai'dcii in in iiildnikkiiio- (38), dan iicenil zij

don Nolucndcn vovui aan :

1
(,/'>—//!)/

h

i'

'^

I

bh l CÜfi [Hl'

I \'
-h'\\

I
; n snt im d,i'

liij inlegralic \ an dc/e xergclijkinii,' krijgen wij

{ü<x-hh) (
"-

1^ - [iih -hh) l-p — (ah -f //.) t' - +
a h h h

t)

Il b

Het feit, dal de termen niet sin jif^ en cos j)f^ Nooi-konien, l)ewij,st

^lat (k' ver(kM'lin<i' afhankelijk is van f^. Dit was tj-onwens te ver-

warlite]!, xooral daar wij hij (k' snltstitntic, (kyor als een \an de

nienwe \ai'ial>elen ''/'„~
i^^/i (e kiezen de voorwaarde hebhen inge-

x'oei-d, (kit /\ en /„ niet veel versehillen. Nemen wij echter t^ groot,

a
(km zal (k' term {ah— />'i) / — t^ oxei'wegenden invloed liehben. Nemen

h

wij jni j> niet ahsoinnt constant, inaar hesciionwen wij een speel raal-

gehied \an eeiiige, hoewel zeer kk'ine, nitgebreidheid dan znllen de

termen met sin ])t^ en cos pf^ \an teeken wisselen en gemiddeld O

(>|)k'\eren.

Is /j groot genoeg, (km \\(m\\ het bel(to[> ^•an (k' fnnctie hoofd-

zakelijk beh(HM'seht (kior ckMi tactor . Deze nitih'idckin»- ver-

toont geen be[)aakl niaxinnnii, maar neemt \'an een maximale waar(k^

bij j) = o (d. w. z. ()iiein(H.u- gi'oote golHengte) gelei(kdijk af lot O.

Zij komt dus \(»lstrekl niet ox'ei'eeji met de \erdeeling \an ZNNiirte

stralijig. Wij bUjken wel (k' onein(bg kleine maar niet (k' oneindig

groote golflengten uitgesloten Ie hebben.

Ik deel deze hei'leiibngen dan ook alleen nu^de J^' om aan te

toonen, dat door et^n vergelijking als (8) of (8^/) inderdaad de ver-

deeling der energie over de verschillende trillingslijden bepaald is,

en (nn een methode aan te geven om een dergelijke \ergelijking te

analvseeren ; '2o om er op Ie w ijzen dat vergelijkijig (8^^) den aard

vaii zwarte straling niet weergeeft.
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Natuurkunde. — n(» TTeoi- K \mi.i{i,in(;ii Owks hicdi ;i;iii .Mcdo-

dccliiiLi' X". '"^O uit licl X;iliiiirlviiii<liu' Lalinraldriiim ic Leiden :

|)r. I.. II. Sii'.in'sivMA, II Mi'lnnjcn orcr de iiitiijwcliscjn' (IninniKj

riin hel jiohi fisiilhi'hi L' ni rlofihud r ijcnniitllc (jitsscn hij dliiios-

fi'risclii'n (Iriih. 11. Mi'lniiji'u met cliloonin'tlitil.

I. In eene \(U-iü'e nie(ledeelinu', X". 57^), is oen locslel hesehrevcn

nni de ni.iLinelisclie draaünu' in \l()eil>aar ueniaai'Cle gassen Itij alinos-

leriscluMi drnk k' molen, en /jjn ook enkele nitkonislen mei (!Ii.,, ('I

Ncrmeld. X'erdei'e m.elinüéii mei de/.eii loestol liel)I)en aiinxaiikoiiik

niet aan <le \er\v;i('iiliiiü,en heaiit woord, zoodal hol iioodig bloek

Itelanui'ijke wij/J ui ngon aan te hi'ongeii.

A'oorcei'st bleek liel mooilijk don toosiol voldoende legen warnile-

loevooi- lo isoleeron. Wol was hij ingepakl in wallen, maar tooh

hleok hel dal een xolkomen rnslig(> \doeislof", geheel \rij \an opslij-

gende bellen, niol gemakkelijk lo \orkrijgon Avas.

l)an wai'on de vele glasplaten ((i slnks) Insschen de nieols wegens

hnnne de[)olarlsooi"en(le wei-king zooi- hindoi-Iijk. Yooi-al na \nlling

van don looslel sehijnon in de platen, die mol de konde \ looislof in

aanraking zijn. spamnngen te otitslaan, die de inslellingen dikwijls

geheel onmogelijk maken.

Er is goü'achl dil laatste gebrek op te herten door iW nicols ///

<Ie konde N'looistof te broiigon. in de buis I) \an de at'boolding in de

\(iriiz'e mededeeliiig. I )e nieols lagen dan los in de/e bins, en waren

dooi* een Licelkoperen draad. <lie buiten lanus de bnis liep. met

elkaar Ncrixindeii. l^eii A^'v nieols w a> draaibaar in eene bn^. en

kon \(»or het siniten \aii den toestel on<lor een bepaalden lioek wor-

den in.Lie>teld. 1 )e draaiing bij \crscliillende udlllongien kon dan

worden ge\(»iiden door metiiiLi' \an de >ti'oomstei-kte. nooiliu' om den

zwarti'n band in hel speetrnm op die Li'olllengie te brengon. .Melden

aldn^ imz-erielilen toeviel konilen wel enkele instellingen worden

L!(Ml;ian. maar na korten lijd bleken telken^ de nieol> ondoorzichtig

Ie zijn geworden, doordal de eanadabal^emlaag ol' oploste, of ten

minste bladeriu' werd. Xiecds met lijnolielaau' in plaats \an canada-

balsem hielden hel wel langer uit. en de laag schijnt met zoo liclil

op Ie lossen, maar op den dunr worden ook deze ondoorzichlig,

misx-hieii wel ten n-e\dlge \aii onrogelmalige \oj-nixcranderingen \an

hel kallopaat bij d<' -ncHc oi ho\igo afkoeling do<»r de konde xloeistof.

'1. haarop i> een nieuw toestel goconsirnoerd. waarbij ook aan hel

eerstgenoemde bezwaar werd togeinoel gekomen, en w aaruiede eenige

1) Versl. K. Ak. van Wel. Aki lUUU.
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b('Ai-(MliLi('ii(l(' iiK'liiiiicii \';iii (Ie iiumiiclisclic di-ujiiiii^^'sdisjicrsic in xloci-

l>;i;ir ( 'II., ( 'I /.ijii iiilucN'oci'd.

In (le/xMi toestel, die is cxtj>el)celd in fi.U'. I l»('\iiidcii zich de proef-

i)uis J) en de nicols C hinneii iii een fteelkopereii majitel ^1 niet

dubbele wanden, w aariii zieli vloeibaai- Cil^ Cl bevindt, en die te^en

de warnitestralinu- der klos dooi' eene laag- wol wordt beseliei-nid.

De rninile hinncn den mantel wordt aan heide kanten af'u-esloicii

dooi" de ebonieten (lo[)|)cn X van den voriuen toestel, met de eaoiii-

clioula-ingen O als pakkinj^- en 6 trekstangcn. In deze doppen zijn

de glasplaten B bevestigd met de schroefringen P, en dun caont-

clionkblad als pakking. De overige daaraan verbonden moeren en

ringen zijn onveranderd gebleven.

De i'ircnlatie van vk»eibaar (?H., (U voor den mantel geschiedt \an

uit het krvogeen laboratorium,- alwaar kan ^vordcn aangesloten aan

het CH3 Cl-reservoir met |)erspomp ^). De toevoer van de ^'loeisloI"

geschiedt door een hoogedrukkraan A^, tig. 2, terwijl de ontwijkende

damp door de buizen KK weer naar het krvogeen laboratrn-ium

terugstroomt. Door een drijxer F kan steeds worden nagegaan ol"

de mantel gevuld is.

De |>roefl)uis 1) bestaat uit een glazeji luiis \an 35 cM., gesloten

door twee glasplaten van 1 niM. dik, die er met \isclilijm op zijn

bevestigd, en met eene opening G in het midden. De nicols C zijn

aan beide zijden daarvan draaibaar in A'eerende geelkoperen ringen

opgesteld. Er bevindt zich dan weliswaar glas tusschen de nicols,

en de nadeebge invloed daarvan is bij de metingen ook \v<A merk-

baar, echter niet in die mate dat er geene instellingen kunnen worden

verkregen.

De vulling geschiedt door een staalcapillair //, die door een

caontchonlvstop in eene opening in den inaiit(>l gaat, (mi in de |)rocf-

biiis uitmondt.

Het choormelhvl dat voor deze \ulliiig moet dienen, is verkregen

door het CH3CI uit den handel nadat het eenmaal overgedestilleerd

is, nog eens door een droogbuis over te destilleeren in een spiraal,

die zich be\indl in een reservoir met \loeibaar C1I.,C1 onder atmos-

ferischen druk, afkomstig uit dezelfde leidingen die ook voor

het CH.,C1 in ^\Qn l)oven beschrexen mantel dienen. Door de

staalcapillair 11, die aan dezen spiraal is verbonden, stroomt dan

in de proefbuis vloeiltaar ('II:,('1 onder atmosferischen druk, dus

van dezelfde tem|)eratnur als die \an ^Ww mantel en de daarbinnen

besloten ruinUe. De buis // waaraan een caoutchoukslana- is ver-

1) Zie Gomni. N'. 14, Versl. Kon. Ak. van Wel. Dec. 1894.
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ImHkIcII. (liciil lul nlXocr \;lll «Icil liilllicil ilcil lll.llllcl ucxoniKlclI (l;l)ll|).

!)('/,(' iiiricliliiiu liccfl /cci' ücxmI voldaan, <l(' xlocislof in de |ii-(>cri)iiis

is \ nlkdiiicii ni>li,u' en \ i'i.j \;ni (laiiiplicllcii. Aam aiilvdijk \unii(lc

(Ie riiiiiilc waarin de nieols /icli l)c\ inden, een Li'clieel niet die om de

|»r(>('ritni>. ('Il waren de nieoU dns (tok in een alnutsteer \aii eliloor-

incdi vldainp L:('|(laal>l. Dit liad leii uevolu'e, dal er iio^U' sleedsdanip

(»|> de iiicdls condenst'erck'. en nauw ken i-i^c inslel linden ()nnio;j,'clijk

^^er(kMl. Hm dil Ie xerheleren zijn (k' rninileii om (k' ineols \an

die om <k' proel'iuns afueslolen door (k' u;eellco[>eren i'inuen /> die

mei kik oj) (k' pi-oetlmis zijn hexesliiick en (ktor eaonlekonk-i'iiiLi-en

teji'eii (k-n manlel afslnilen. Daar hij (k' kauc teniperatiini' orwv

l»elan;^"rijke <irnk\'ei-k\,i»"in;L:,' in de niel at";ueslolen nieoli'inmten te ver-

wiU'hteii is, zijn de (k»j)peji A dourboortl (k)()r (k' ko))eren hnisjes Af,

die verhouden zijn aan //-Iniisjes met nanwe openingen, die met

sinkjes NaOH gevnkl zijn,

T)e nieols zijn v('»(')r het slniten van den toestel op een hepaakk-n

hoek ingestekl, door aan een er van eene lange omgchogen kopei'-

di-aad Ie bevestigen, waarvan het einde zich ovei' eene graadverdeeling

kon hew('g(Mi. Deze instelling is niet nauw keurig, en l>ij de hert'kening

dei' nilivomsten is dan ook van dezen hoek geen gehriiik ucinaakt.

maar zijn de draaiingen voi-geleken met die in \vater.

De di'aaii]ig hij versehillende golflengten wordt hier wedei-cnn \er-

kregen door xcrandering vaji de stroomslerkle, waardoor meji de

zwarte hand het geheele speeirnm kan doen do()rloo|)en.

Hel o])liseiie en magnetisehe gedeelte komt nagenoeg overeen met

dal \an de voi-ige niededeeling, alleen is \oor de siroonnneling hier

weer uchrnik gemaakt \an den uahanomelei' \ an d'Ai.'sonvai, met

shnnt (zie Connn. Sn|)jtl. 1 p. '25, Areh. Xéeil. (2) 2 p. o()5). Do(M'

vergelijking met een Weston-nnilivollmeler is geeonstateei'd dal d(>

gevoeligheid \an den gahaiioineler consianl is hiimen de urenzeii

die hier aan de nauw keiiriLilieid moesten worden i!("-leld.

Een totaal oxcrzichl \aii de uchezigde toestellen geelt lig. 2. Hierin

stellen vooi: T' een eleklrix-Jie hooglamp, /> <le kwikhooglamp \an

Ahons-Li M.MKK. A een eollimalor. /) een walerhak. /* een pri^-nia en

(^ een kijkei- <»p een cirkel \aii ,MKVKi{s'n':vN. \'erder is (i de draad-

klos mei den ehjoor-nieiliv lloesick /:,' de kraan, waarmede de toevoer

van vloeibaar ('ll^Cl voor den mantel wordl L^creii-eld.

De inrii'hliiigeii voor sIroonnvgeliiiL: en melin^-. mei wcei-slandeii

en H-liakelaar>, zijn .udijk aan die bij hel onderzoek over de maü,ne-

tische draaiing in .i:;assen. ')

') Gomra. Leiden Supi)!. 1 ji. iT» ; Arcli. iNY'orl. (2) iJ p. 315.
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3. Bij (1(> metinpjen mef C'II.CI, \\;uu'\aii «Ie i-osiilta(on liiorojidoi'

wordf'ii iiKMU'^'cdccId waren de iiicols iiiucslold oiidcr ccii liock \i\n

ir \aii af den gekruisleii stand. De zwm-le l)ajid iii hel sj)eclriiiii

hewoug zieh dan van liet eenc naar het andere eljid van hel spectnim

hij veranderint;: van de stroonisterkte van 20 tot ()() ain|». De
\vaariieniiii,L!:en zijn uesehied met eiecti'isch hoo.ulleht : de calilti-atie

van hrl specinini is vej'kre,uen ^ednrendc de metijii^en door instel-

lingen oj) de helderste kwiklijnen, terwijl de dispersiekroninie

van het prisma met zoidicht was l)epaald. Bij elke stroom-

.sterkte zijn een <lrietal instellingen op den zwai'ten i)and gedaan, en

nit de drie paren atlezingen Nan <len galvanometer en den eii-kel de

gemiddelden genomen. In tabel 2 zijn opgenomen de daarnit afgeleide

galvanometeniitslagen <f met de golflengten X waarbij de zwarte hand

zich in het sjieetrum vertoont.

Daarop is op een volgendeji dag de proefbuis gevnld met water,

en de toestel overigens geheel onveranderd weer opgesteld. De zwai-te

band werd toen weder ziehtbaar bij siroomsterkten die weinig \an

de boven gebrnikten afweken, ^^aaruit reeds (hreet viel af te leiden

dat de draaiings-constanten \an \loeibaar C'HgCl weinig verschillen

van die van \vater. Ge\'onden zijn toen de cijfers van tabel I, ^vaarin

a en X dezelfde beteekenis hebben als boven, en ; de draaiingsconstanten

in water voorstellen. Deze laalste zijn ontleend aan mijne metingen

van mededeeling N°. 73 '), en daarnit is ar berekend, welke groot-

heid \oor alle waarden van r eveii groot moet zijn, daar zij gelijk is

aan den (b-aaiingshoek gedeeld door het magnetisch j)otenliaalvei'schil

aan de einden i]cv pi-oefbnis. en dooi- den i'e(hicliefactor \'an den

gahanometei met shnnt.

TABEL 1.

2:i5
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(liciid (iiii uil (Ie da.ir w aarLiciKnncii a de draaiiiiLix'oii.slaiitcii o \aii

licl (-lil(Hii'iiirili\ I Ie IxTckciicii. I )(V,o \\aar(|('ii \aii o /.ijii in rciic

kfoiiiiiH' iiiliic/.ct, waariiil i> ariiclcid oy> = d'.Ol .*)72. cii w aaniicilc

Umi slolk' o de liclalicii o/o/j /ijn Ix-rcl^ciid. welke de dis|i('r>i(' (V^v

MiaiiMielisclu^ di-aaiiii.u," hcpalcii. In lalx'i 2 /.ijn dc/c \crscliillcndc

<i.-olallrn \ rrcrnipl, Icfwijl iV' waai'dcMi \aii o o/^ Ixixcndii'ii i;i-a|)liiscli

/ijn \()()r,u'esi(,'ld in liu'. o,

TA 15 KL 1».

1

a
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Meded.

n". 81 uit het Natimi-k. Laboratoi-imii te Leiden: Dr. J. E.

Verschaffelt, ,, BijdrcKje tot de kennis van het tp-vlak van van der

Waai-s. vu. De toestandsver(jelij]dng en het ^-vlak in de

ontniddellijh; nahijJieid van den kr'itlschen toedand voor binaire

nieiKjsels met eene kleine hoeveelheid van een der hestanddeelen,'"

IideldliKj.

In Mededeeling n". 65 van het Nadiurkiuidig Laboratorium te

Leiden ') heb ik de eerste uitkomsten medegedeeld van eene bewer-

king van mijne proeven over mengsels van CO^ en H^ "), op dezelfde

wijze als die van Kienen over mengsels van CO^ en CH3 Cl ') door

KajMerlingh Onnes ^) — later samen met Reinganum ^) — werden

behandeld. Zij bevestigen de opvatting van Kamerlingh Onnes dat de

isothermen van mengsels ^'an normale stoffen door middel van de

wet der overeenkomstige toestanden kunnen worden ontleend aan

de algemeene empirische gereduceerde toestandsvergelijking, voor

Avelke door hem in Mededeelingen 71 ^) en 74
") de in Med. 59«

aangekondigde reeksontwikkeling ANerd gegeven. In die empirische

gereduceerde toestandsvergelijking

:

^^ =
I. + Iv +••••

'

^vaal•in 51, ^ enz. reeksen naar ile machten \an de gereduceerde

absolute tem[)eratuui- t \oorstellen, met coëfficiënten die evenals A voor

alle stoffen dezelfde zijn, heeft men daartoe te stellen:

T p Vt=—-, p=—

,

ü = —

,

^xk pxk Vxk

Tvj-. i),,k en r,i. zijnde de kritische elementen van het mengsel met

moleculaire mengverhouding ,r, indien dit ongesplitst bleef, terwijl

_ pxk ^xk

Het moet dus in 'i bijzonder ook mogelijk zijn, voor de kritische

grootiieden van een mengsel — dit zijn (k^ elementen j},cpi, >\ciji, Tr,ji

van het plooi[>iint cii />.,,, t\a- en 7',-,. \an het kritische raakpunt —
nitdrukkingen te vinden, waarin alleen voorkomen de coëtricienten

der algemeene empirische gereduceerde toestandsA'ergelijking, en verder

1) Arch. Néerl., (:2), 'i, 044, 1900; Comm. pliys. lab. Leideu, no. G5.

2) Proefschrift, Leiden, 1899.

=^) Proefschrift, Leiden, 1892.

^) Versl. Kon. Akad., 30 Juni 1900, p. 199; Gomm. 59a.

•') Ibid. p. 213; Gomm., i.'^ mh.
'Ó Versl. Kon. Akad., Juni 1901; Gomm., n». 71.

Ó Arch. Néerl., (2), G, 874, 1901 : Gomm., n". 74.

17
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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«Ie A oor ImM iiioimst,'! kf^iiiiicikciMlc uroollieddi 7',^, p,i, r,i^-, of" wol

(ie coë(VK.'i(^iil('ii del' reoksdiilw ikkcliiiiioii van <le/,o lirodl lieden naar

niaeliten \an '. ^Vanneel• hel nieujLJ,'8el.s mei kleine nienLi\crli(Mi(liiiü-

ireldt kan men, al'üc/.ien \an nitzonderinusuex allen, in eersie henadc-

ring volstaan mri liel invoeren van de eoëlïieienlen

<( = — —;— en /? = .

Tk ilu pi, d.i.

Een eerste stap lol de - Aerwezeulijkiiip; van dit deid-:l)eeld xau

Kamkhlinoi! ( )nne.s is reeds gedaan door Keesom ^), die nitfïegaan is

van de aluemeene vergelijkingen Avaarniede van der Waaes, in zijne

Theorie moléenlaire en volgejide \crliandelingen. de ariiankelijkli(>id

der ki-iliselie grootheden van de mengverlionding heeft nitgedrnkt ;

hij heeft gezocht xvat die vergelijlcingen werden voor oneindig kleine

./-waarden, en heeft daarin de genoemde eoëffieiente]i « en ,? inge-

\(»erd, heneveJis andere die nil de eoëffieienten dei' algemeene

empirische toestandsvei-gelijking afgeleid zonden knnnen worden. Ik

hel)' ini getracht ditzelfde denkbeeld o[) eene wijze nit te werkeji,

die zich meer onmiddellijk aaiislnit hij de bchandehng van het if'-vlak,

door namelijk de coëlïicienten der toestandsvergelijking en de verge-

lijking van het tf'-^l'^''^ naar de machten van ,/ te (mtwiklvclen. Wegens

de groote ingewikkeldheid, welke het meenemen der hoogere coëfli-

cienten in de berekening me(lel)rengt, lu'b ik mij lol de eerste nuichteii

\an .r bepaald. <>p de dooi' mij gevolgde wijze knnne]i echter ook

de coëlÜicienten der hoogere machten van ,/; worden gevonden.

Daar ik mij lot toestanden in de nabijheid van den kritischen heb

bepaald, kon ik in plaats van de emjiirische gereduceerde toestands-

vergelijking van KAMF.in.iNCiii Onnks de meer eenvondige gebiiiikeii,

in welke zij, biimen enge greirzen \an lemperaliiiir en \(>luiiu\

overgaat bij ontwikkeling der verschillende lernicn naar de machten

i\vv Jvleino groollieden v,— 1 en t— 1. ( )p de wijze vaji Van w.r

Waai.s -j schrijf ik deze nieuwe vergelijking:

p-^1 + ,(f-l) + + V-.
Oo-l)(t-l)+ . . . (1)

()p f)-p

waarin de cnr-llicicnlcii ..,.,-, enz. uil die (Ier bo\ (Miiicnoemdf empi-
ot Oüdt

ri>cli(' gereduceerde loestaiKlsx-ergelijking oiimiddelliik al' Ie leiden zijn.

I. //r/ />. '\ 7' (/i'(i(/r'iiii mor i'i'ii fukelrdiKlKjc slof iii, ili' ikiIhjIk'kI

run In-I krillsch jtitiil.

Ten einde het aaiilal der \(iorldurend terugkomende facloreii \erder

') VcMsl. Kon. .\ka(l., :50 Nov. IVIOI, p. 331; Comm., u". To.

-; Zeilschr. f. pbysik. Chcm., 13, 694, 1694.
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zooveel mogelijk io beperken, z;il ik de toeshindsver.uelijkinjr der

ziii\-ere slof iiici in licrcdiiccci-den Norni sclirij\eii, m;i;ir aldus

r = /.„ + /•, (r-a) -f k, (r-ri,r + /•, {r-r,,r -f- . . . . =,/•('•) • • (-')

waarin ini /„, l\, /•„ (mi/. nou' Icmiici'aliiiirt'inu-liëii /.ijii, die naar

inaeliten \an T Tk oiilwikkcld kinnien wordeji ; zoo is h.w :

^o -- /-oo -f ^'„i
(
'/'-^A') + ^V. {T-T,^ + . . . .

(2')

en hol is p:emakkelijk in te zien dal /,\,^, = ji/; terwijl /,„ en /„„

nnl zijn.

Alen kan zicli voorstellen in dit diaurani de verüelijkiiiüen te vin<len

Aan vcrseliillende ineelknndi^e |)laatsen, zooals «i'renslijn, lijn {\e\'

niaxiniuni- ol' ininiiniiindndvken, lijji der iMiiüpiintcn enz. Ik Zid

alleen de eerste zoeken, Noornanielijk om op een eeiiNondig" geval

de l)erekeni]i|L>s\vijze toe te passen, die ik latei- zal gehrnike]! om
<lrnk, \olnme en samenstelling der coëxisteereiide phaseii hij mejigsels

te vinden.

Zijn /•., en i\ de molecnlairvolnmina \an den dam|) en de vloei-

stof, die hij een tem|)eratnnr 7' onder den <lrnk /y, eoëxisteeren, dan

worden die drie onhekenden hepaald door de vergelijkingen.

/'i=/(^). />! =/('•.) C^)

en door het critciinni van Maxweli-

De twee onhekenden r„ en >\ zal ik echter AerAangen door de

1 1
twee oneindig kleine grootheden - ('.j+ '"i)

— '7.= */^ en (r.,— r^ )=(/•; </»

is dns de ahseis \an den diarueler der grenslijn voor koorden even-

wijdig aan de r-as, en tp is de hahe koorde.

Verg. (4) geeft, na deeling door 2 </-.

1 1

o .)

waai-hij ik \dllediglieidslial\ e nog niet op de orde van grootheid der

verseliillende lei'men let. \'erder geeft de verg. (3) de eene maal vooi'

r,, vervolgens voor r„ genomen en deze heide hij elkaar opgeteld

en van elkaar afgetrokken, na deeling (k)or 2 y,

terwijl uit (5) en (d) nog de volgende, in eerste henadering althans

eenvondiger Aergelijking \olgt :

Or=^/:,-f2^-30+4A-/c/,^4-i(^^V (8)

17-
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De Acriiolijkiiiiioii (G), (7) en (8) hepaloii im de ürootlicdeii 0, r/- vn

/>,

—

pfc\ men viiidl luunelijk:

y'^=:-.-"(7'-7),)- (9)

"an

''3
o V'* ^ ''30 /

7>:-i>^- = ^-o.(7-r;t)+ (11)

Langs de grenslijn is v = vk -\- *l* + <p, zoodat we de vergelijking

der grenslijn knnnen schrijven :

O = (r— 17,)- — 2 (f— a-) </> 4- 0-^ — f/)--^ (12)

en in eerste benadering stelt dit eene parabool vooi*'^).

2. //('f jK 1', 7' <li(i<ii-iiiii run i'cn nu'Jh/sr/ n/c/ l'Ictnc nniKj-

rcrhondin// ,/, /// <ii' nabijheid r<in lui kritisch

jmnt ran liet. on(/fsj)Iitstc nicm/sci.

Uit de opvatting van welke wij uitgaan volgt onmiddellijk, dal w ij

het isothermennet van het mengsel verkrijgen door dat der zui\ere

stof een oneindig kleine evenwijdige verplaatsing te laten ondergaan,

waardoor het kritisch i>nnt (j)^, Vk) verschoven wordt naar het kritisch

j)nnt van het ongesplitste mengsel (/>rt,^vjt) ^n tegelijk evenwijdig

niet de coördinaten oneindig weinig uit te rekken, door de ordinaten

— maal, de abscissen ^ maal grootei- te maken, liovendien zal een
Px Vk

1) Evenals v. d. Waals (Arch. Nóerl. (1), 28, 171) uit de gereduceerde tocslands-

8 t 3 e^-t
vergelijking p

= ~ -— berekend heelt i (v.i i'j) = 2 i^t) (l^ t), iieh
3 o — 1 ti-

jk uit dezelfde vergelijking, met behulp dcv gereduceer(te [ovmu\c (l O), ook l{n.2-\- vi)

berekend en vind daarvoor de waarde :

-i („, + „,) = ] +7,2(1-0,

waaruil, als
f,

en r.^ de vloeistof- en dampdichtheden zijn.

Ufo + fi)=P* [1+0,8(1-1)1

Uit Amagat's gegevens voor koolzuur bereken ik

^ = j (02 + p,) = (),.ir,4 + 0,001 181 {Tk - 7'),

of gerediicci-rd 1+0,775(1-1), en voor iso])Pntaan (gegevens van S. VoUiNu)

A = pU1+ 0,881(1-1)1.

Bovenstaande toestandsvergelijking stelt dus numerisch liet verloop van den

diameter goed voor.

-) Hetzelfde vraagstuk wal p betreft heell v. n. Waai.s (loc. cit.) op eenigszins

andeie wijze beli:uideld; zijne methode bepaalt ook alleen de » nauwkeurig en de

grenslijn is alleen in eerste benadering, uit zijne formules af Ie leiden.
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isotherme, die iii het eerste net bij de temperatuur T behoort, na

versclmixiiig en vervorming beliooren bij de temperatuur —^ T.

Wij schrijven weder :

waai-iii ly.J^J., ('11/.. nogmaals tem|)eratuurfunetiën zijn, zooals

l. = ^,0 + /,u (
'I' - 'l',k) + /„. (

V'- T,,f + . . . . (13')

Volgens de atieidinii' uit de gercthieeerde toestandsvergelijking met

behulp van Txk, p.vk, 'Vt, zijn de coëfficiënten /„„ , /^ . . . . /j^ , /,, enz.

nog functiën van :r. Stellende:

T,h = n (1 + «." + «'•'' + •...)

;>.,!-= y'A:(l +*?.'• + /^'''-^ + ••• •) (14)

v.ik = ^'fc (1 -h 7-'>' + r'''-" +—

)

A\aarbij

y=«— /?, y'=a'_/3'_«^i-|-/3^ enz., .... (14')

N'indt men

l,-i) , /„=A-,,[l-2(«-,?)..+...]. /,-Av,[l-(3«-2/?)..+ ...l,...

/,„=:(J ,/,,=X-,,[l-3(«-/3)..+ ...],...

^3o=^'3„[l-(-^«-4/3).f+ ....],....

^.o=^-.oi;i-(4«-5/?).7;+ ....].....; (15)

hiermede zijn alle coëtïicienten / uitgedrukt in coëfficiënten /• alsmede

in de «'s on /3's vaji KAMERLiNcai Onnks.

V\{ de waai-den van 7',/^., />.,/.. /•,./,. bij mengsels van T^V.^ met kleine

hoeveelheden //.,, vocn- .e ^ O, .r=r(),()5 en ,/==(),l,^) bereken ik:

7:,t= 7), (1- 1,17.. + 1,58 ^••^

^,jt=^;k (1-1.62 .. + 2,45..^) (16)

v.k = n- (1 + 0,62 .• - 0,95 .v'), •^)

terwijl uit (14') zou volgen:

vjk = vk (1 + 0,45 ,v + 0.08 .c.').

Hoewel nu de overeenkomst tusschen de twee uitdrukkingen voor

1\^]. niet bepaald bevredigend is, wijst dit nog geenszins op de ongel-

digheid van de wet der overeenkomstige toestanden; het kan heel

goed een gevolg zijn \an de onzekerheid der kritische elementen van

de ongesplitste mengsels, \oornamelijk \an de rJ^-'s. Uit de tweede

formule voor v^-k vind ik trouwens

:

voor .c = 0,05 r^t = 0,00432 en voor .^' := 0,1 ^'.,;t
= 0,00441,

en deze Avaarden wijken van de reehtstreeksch bepaalde (0,00434 en

1) Gomm., n°. 65.

~) Zie ook Keesom, loc. clL, p. H.
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0.0(1444 iiici iiicci' at' dan de luiil. die Itij ili'/.c lt('|ialiii,Li<'ii Licinaakl

kan \\(»r(|('n. ui'ooi i>. iiiliissclicn, waar de wel der (>\('i'('cnk<niisiiue

l(»i'sUiiid('ii hij /iiixcrc >l()Hrii iiici \nliiiaakl ^iddiu' i>^. z.;d dal Wij

moiiiiols ook wel \i\v\ liol Licxal uozcii.

3. /// 7 y/. /', ,v (liat/ram voor t)i('n//s('Js i))('f l-ic'nic iDciKiri'i-linHdiiKi .r,

h/j ('en frriipi'ratiivr die ireiii/i/ ri'rsriiill rait 1)-.

We l)esc*li()ii\veii iiu xorsclnlloiido meiin-scls l)ij eenzelfde leiiipei'aluiir

7': Iiel isodierineiniel in hel y/, r. ,r diaüraiu, hij (he leni])eralunr.

\\(tr(h xoorji-eslekl door de locslaiidsveruelijkiii^ (13), waarin iin

e\eii\\('l 7'als ^laiidx asliii' en ./ als \ ('ran<k'rhjk moei worden heselionwd.

Ik zal die vergelijk in.<>• eehtei- in een aiKk'rcn. meer g-esehiklcii \oi-in

hreji,L!,en.

Onder alle mengsels is er een waarxoor '/'de kritische lempei-alnnr

/.on wezen, iiKhen dit mengsel ong(»s|)Hlsl hleef; de men.u'\erhonding

.(•yx- \aii dal mengsel, alsook de kritische elementen yr//. en ry/,

wovden hepaald door verg. (14). (hi die verg. heei'l men namelijk

Ie stellen 7Va- = T, .r = .i'ti,, />_,(, = ijn- en /-.,/, = r 77,).

Iji eerste henadering ^ indl men aldns:

'•Tk
— ~ ' pric — /'/, + ,,, (

7-7'/,). rri, — vk\ ,„ (
T- Ti). ( 1 7)

U Ij: a II: (( II:

Men ziet dat de waarde ./•y/-, in eei-ste henadering, positief of negatief

i> naar liclang 7'— 7'/.. en (( hetzelfde leekeii of tegengestelde teekens

hchhoi. (L w . z.
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terwijl /??,„ en ?7?,„ = O. Door identificatie van (18) met (13) knnnen

alle 'm's iiilgedi-iikt worden in de /j's, en de «'s en jj's vaji Kamerlingh

Onxes; men \indt namelijk:

«o

-/X;«

w„l =: - /'„o
I

//«— (/' + 1 )/?] — /^Kl ï/^^ — (" + l)/Y„+i)r)(«— /ï)n+ .... enz.{H>)

zoodal in eerste benadering:

w„j =///,l?-/-„j7Vf. ?«^j =-/-,^7),«. ?»,,j =-/-,,T/,«-3/-3„r/,(«-ii). enz. (19')

Door Hartman^) werd een(^ scliematische voorslellins;- van hel

/>,/•,./ dia^rani gegeven. Deze voorstelling lieriiniert volkomen aan een

[j, r, T diagram ; die gelijkenis is evenwel niet noodzakelijk. Uit het

karakter ^•an het p, r, T diagram \olgt onmiddellijk dat k^^ positief

is, terwijl l\^ en /,\„ negatief zijn; in het p,r,.i: diagram is n^^ wel

negatief, maar n)„.^ en ///„ knnnen, \olgens (19), positief of negatief

zijn. De enkele omstandigheid ui„^ <^ O heeft nn weliswaar geen invloed

O}) de algemeene gedaante van liet iliagi-am: zij drnkt nit dat de

isothei-men der mengsels beneden die der zni\ere stof liggen, zooals

het gCA-al is aan de bovenste grens (.r^l) van Hartman's voorstel-

ling '^). Maar, tei-\vijl in het p, v, T diagram de isothermen met maxi-

mnm- en mininmmdi-nk onder de kritische verloopen, kan het tegen-

overgestelde het geval zijn in het yy, i\ .r diagram, namelijk wanneer

w^^ en ri\^ hetzelfde teeken hebl)en. De vier gevallen die zich nn

knimen voordoen, atgezien van zeer bijzondere waarden der coërii-

cieiiten, \ indt men iji de volgende tabel :

„i,, >() ol' «>0

///„ <() of ^^<()

m„,>0 of '-y— Kx
« Pk
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stol'; dit is 1». \. hel ux'\;il waiiiicei' CH^ ('1 aan ('()., wonli loi'g'o-

voegd M. l)aar(Milej;t'n /al de omstandigheid ^(<^() in 't algemeen

Avaai-genomcn \voi'den wanneer liet bijmengsel het vhichtigste is, wan-

neer l>. v. 11., aan CO., (zie formules 16), of C(>„ aan CH3OP) wordt

toegevoegd.

Ken oj) waarnemingen gegrond y>, r, ,c diagram is, voor zoover ik

weel, nog Jiiel gepubliceerd. Een dergelijk diagram, dat ik mei be-

hulp van mijne metingen omtrent mengsels \an (X)„ en H, heb ge-

teekend, gelijkt volkomen op een j), v, T diagram (sehema van

Hartman), zoodat in <le buurt \an zuiver C\), m^^^'^i) en iii^^<^()

nu)el zijn ; u erkeiijk is volgens formule (16) « negatief, terwijl ik

met /„i 1=1,61 (zie Kkksom loc. clt., p. 14) bei-eken 7>;„i
= 454, dus

positief. Voor CO.^ met kleijie bijmengselen CH, Cl is ^) « = 0,878 en

/:?=: 0,088, waaruil ///„!<[() en ///^j^O; en voor (^Fl^ (M mei kleine

i)ijmengselen ('(),, « = — 0,221 en ^= 0,281 zoodat /y/,n>0 en//^i< 0.

l>ij lem|)eralni'en gelegen lussehen de kritische temperaturen der twee

zuivere stoffen, zal dus het ^>, ?', ,^' diagram voor meiigsels van (H).^

en CII3 ('I waarschijnlijk beantwoorden aan Haiitman's schematische

voorstelling.

Terwijl in hei p, v, 7'diagram twee nal)urige isotherjuen (7', 7'-|- (/T)
' /O p\

elkander nooit snijden (de ( y^- j
is immers nooit inil), kan zulks

in het jj, v, .v diagram voor twee naburige mengsels {.r en ,i' -\- d.v)

wel het geval wezen. ]agl dit snij{)unt op eindigen afstand van het

punt jrj'i; /"7x, (laji valt hel builen onze beschouwing; maar ligt het

oneindig dicht bij dit pinit, dan \alt het er praktisch mede samen;

tian moet //i„j = O zijn en alle isothei-men in de biuirl \an ,/• = O

giian dooi' het punt /rfi-, vrh Dit geval wordt voorgesteld door lig. 13,

waarin ik bovendien heb ondersteld « <^ O en T <^ Tk-

4. Het xy-rhik.

Om uit de verg. (18) de luj de temperatniir 7' coëxisteerende

phaseii Ie vinden, zal ik gebruik maken van de eigenscha|)peii van

hel door van dkr Waat>s ingevoerde if'-vlak. De vei-gelijking van

dal vlak is:

tf>
— — ( lulr -f nr I

.V hii .V -f (1 — ./) Ion {\—.r)
I

,

Waarin // de gasconslanlc is \'oor eene gram-molecule, dus \()t)ralle

stollen dezelfde grootheid. Lineaire functiën \an ./• verwaarloozcnde

kan men schrijven :

ï) Zie Kamkui.inch Onnks 011 Reinganum, loc. clt., p. 35.

3) Ibidem,

•') Zie Keköum, Cumm. n". 7'.), p. 8.
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1 1 1

J .) 4

(20)

011 [i., ^= ftj (21)

5. De <•<)'(', risU'ci'ciuJi' pluiseii.

De ('oëxisteerciide |tliMseii wordoji iiii l)('|);ial(l door do coè^xisloiilie-

voorwaai-doii

:

wanneer we door ^t \-ooi-slellen den tliei'niodynaniischen polejitiaal :

dü d.v.

Iii de [)laats van de derde voorwaai'de vind ik iiet eehler gemak-
kelijker een andere te gebruiken, die eeii gevolg is van alle drie,

namelijk

:

M^-=zM, (21')

^vanlleer ik gemakshalve stel :

M = ifi — {v—VTIc)
^ {'V~.VTk) ^- .

Óv Ox

Li overeenstemming met een vroegere transformatie stel iic nu

2 {'^2 '\~ ^\) — ''^Tk = *I* en 2 (^'2— ^1) = fp

en evenzoo

i (''',+.''i)
— ''TA,-— 5 en 4 (.f,— ,ïf,) = 5,

en ik beschouw mi de oneindig kleine grootheden <P, (p, S en § als

functiën van een zelfde veranderlijke, namelijk y>,

—

pj\. In eei'ste

benadering vind ik aldus: ^j

0=
2m„

^ ^>'iof>'>\iIP 1
I

u 1 l l 1 . Pi-pTk
m„

\-ni., VTk (22)

1) De vier vergelijkingen Avaaruil ik tk' betrekkingen (2:2)— (25) afleid zijn

:

:!)-©,•"-"•('£/,
f)i|'

De twee eerste verg. bevatten de uitdrukking log '^ • alle andere termen oneindie:

klein zijnde moet dit met log --^ ook het geval zijn, d.w.z. de verhouding — mag
'''1

_

''"i

slechts oneindig weinig van 1 verschillen
; ^ moet dus van hoogere orde zijn dan S^,

zoodat ook log ^ in een reeks naar machten van
3+.<rrk

ontwikkeld kan worden.
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r=- -\-rn..
l\—pTk /«o,

RT'''^'"

^ Px—PTk

en
'Pi-pTk

w.
+ .'77.-: .

(23)

(24)

(25)

diuu'in zijl» '77.- on /'77,- Ji<.»g door liiiiiiio iiildriikkiiigcii (17j te ver-

vangen.

6. H('t plooipiinl.

ïii hol plooipnnl worden de eoëxisleei-ende pliascn identiek. Stellen

we tk' ek'meiiteii \aii hel jilooi|)nnt voüi' door .ry^,/. l>l),l en rz;,/,

ikiii is in (hit jHint </' — '•/>/-'• 77.- ^/ ^ •>• ^ — •i-r,,i - i'TL- en ^ = <>.

terwijl j)^=:j)ii,i\ \N(' verkrijgen aldus, nit de verg. ("i'i), ('i.'i) en (24),

RTni,,
''rjd^-z 'VTIc (26)

pTpi =pn-
m. RJm,,

en /•/>/='" /1-+:^ —

^

2w,„K\i+7>'7'm„)

"2 1 //r„iWi^

8 "' '' 8 ftT
/7..')(28)

\'ei'vangl men ./•//,., /r//., /-yx- door hinnie nildi-nkkingen (17). dan

zijn hiei-door de |ilo(»i|innt>elenienten in eerste Itenadering lie|>a:dd

als rnneliën van de teniptM-atiinr 7': //'/'///,, ni;ig dan vervangen

worden dooi' //7'a//',,.

L'il dl' Wetrekkingen (2(j) en (27) volgt onmiddellijk de/e:

;^7>/ —PTk_
(2't)

-'y»/ — '•Tk

( )in te zien in lioevei- dcv.e helrekking bij niengscds van ('O., en 11,

nilkonn, IteH-lmuw ik d(> leinpei-alnnr 27". 10 vvaarhij het mengsel

,/• := n.O.") zijn plooipiint heeft (/-y^,/ =zil|.sr) atni.i: hij die lenipe-

ralunr is ./'y/,- =z().Oll en /'y/. = 72.4 alm.. /.oodal = •)'>(),

I- Ipl — •>'ri:

in hev re(liL:('nde overeenstemming mei de waarde 4r)4 die ik reeds

voor //^,| heli gevonden.

l'il vei-g. (2(5) volgl dat .vy;,,/ |io>itier of negalief kan /.ijn. I^vennnn

i| ll;i;ill iiii'ii <1<' vv;i;ii(lc van .'//. uil vciir. e2(i), vervaiiul incii die in ['11) «'ii

(2K|, en licrii-iill uifii Icii sldlli' lot de /,"s. a's cii ;S*s. dan j;aaii d<' tnriiiiiN's (-JT)

•Ml CJS) (ivi'i- in dt' loiiiuilcs cJ/y) en {-Ir) van Kkksum ((loiinn. n". 7."i», tfivvijl e2<J)

met formule {'lu) van Keesom overeenkonil.
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als .''71 <^ O (H'iic oiiiiioiiclijklicid is. is dil met .'•/;,,/ lift uoval. L'it

eoii ziii\('r |tliv>iscli ooiipuiit hc^taat Ik'I i|*-\lak wel is waar alleen

liisscheii (\o grenzen ./ = O en ,/ = 1 (in (tn/e hesclioiiw iiiu-en ./ ^ 0),

maai' nit een niatlienialiscli ooüpnnl kan men zieli dit \lak ook hnilen

deze grenzen verlengd deidcen ')• Beschonwt men mi een tenijteralnnr

gelegen boxen de kritische teinpei-aliii-eii der twee componenten van

een mengsel, dan beslaan er, Icnzij in iiit/oiidcringsgexallen (3e lype

van Hartman), geen coëxisteerende [ihasen, d. \v. z. IkM i|'-\lak vertoont

geen plooi. t<Mi minste niet tiissclien ,/; = () en ,/ ^ i ; met atidere

woorden de plooi ligt buiten deze grenzen, evenals het plooipnnt. Is de

teinperalnin' lager dan de krilisclic l(Mii|)eraliircii dei' twee comj)onente]i,

dan strekt de jiidoi zich wel nit tiisschen de grenzeji .// :r= () eji .e = i,

maar het plooijMim valt daaTbiiiten, behalve bij mengsels van het 2*^ tvpe.

De omstandigheid .'•7},/<^<) is dus phvsiscli niet zonder beteekenis,

maar hel plooi|>uiil kan niet waargenomen worden.

\ erg. {"lij) kunnen wc schrijx'en :

>'Tnl (T-T,). (2(i')

en in dezen vorm zien .we dal .'•/),; [)0siliet' of negatief zal zijn naar

gelang T— 7Y- en RT-il\^a— )ii\,^ het tegengestelde of hetzelfde teeken

hebbeu. RT'- 1 h\^(i^ in'\^^ kan alleen w aniicci' « <^ <> : llT-i: L\^a ^ )n'\^^

zal steeds het geval zijn wanneer «^r». maar kan ook bij /f<^<».

])e verschillende gevallen die zich kiiuueu \oordocii woi-dcii in de

volgende tabel aanschouwelijk gemaakt.

ii'r%k,^uy RT\.k,,ii<^

T> T,

T< n

!
«> •^'
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7. I)< iin'iislijii UI lt('t p, r, .! (/t(i(/j'ttiii.

Lan<z:s de grenslijn is r= r7x-+ '/* 4: 'r, /oodal <1(' xcruclijkiii^- dei-

uroiislijii uoscli reven kun worden

o = (r-r/x-)"^— 2 {r-vn) + cfy^-<f' .... VM\)

waarin '/» on <f
dooi- de uitdrukkinj^en als t'iincliën van //, iiiocicii

worden ver\ anuen. In eerste benadering mag men daarvoor de iiil-

di'ukkiiigcii (22) en (23) nemen en */~ verwaarloozeii : xcrg. (30)

slell dan een j)aral)ool vooi' \aii den 2*^" graad. De top (kv.er parahool

valt niet samen met liet kritiseli |)nnt (pTl:- i'Ti.)^ zooals in liet y>, /•,
7'

diagram van een enkelvoiKÜge slof, maar met het |)looi|)nnt.

Langs die |iaral)ooI is

<lr'' ui^
„

j -|- 7\* T/c m
, j M 7"-/.. f^\^(( — m'^

„

j

Deze nitdrnkking is positief of negatief; d. av. z. dat de grenslijn

hare bolle zijde naar de v-as kan toekecren, terwijl in het jj, r, T
diagram xoor een enkehondige stof de grenslijn steeds naai* beneden

is gekromd. —-- zal [tosilief zijn wanneer //?„! en UT'^il\^ct—in^^^ een

tegengesteld teeken hebben, negatief in het tegenovergestelde geval :

/// >() lig. 5 en (i
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1

2^
^ '"ll '«,0 1^

"aii

A, eii

1'Tk = '"o

1 7^11 m,j

de gTeiiïslijii uoi-dt dus een |)amb()()l van den vierden graad.

Op andere bijzondere gevallen Ivoni ik later terug.

8. De projectie der connodnle lijn oj) het x, v vlak.

De vergelijking \'an deze lijn heeft Kortkwkg ') reeds gegeven, hi

aansluiting met onze vorige tbrmides wordt ze het gemakkelijkst

gevonden door in verg. (30), met behulp der toestandsvergelijking

(18), p in ./; en /' nit te drukken. Ik wil haar nn brengen in een

met (30) analogen vorm.

De grenslijn snijdt de isotherme van het mengsel ./' in twee [)unten

(/>'i' >'\), en {//„, ?/,), die de pliasen aangeven waarbij condensatie

begint of eindi"t. Ik stel nn weer

1 {.,'{v\ + v\) - VTk = <P, h {v', - v\) ff

h ip'. 4- P\) - Pn- = n' en è 0>', - p\) = rr',

en beschonw nu de vier oneindig kleine grootheden <1>',
(f', II' en jr'

als functiën van ,>•.

Door uit Ie drukken dat de twee punten op tle isotherme (18)

liggen en op de grenslijn (30), vind ik vier vergelijkingen waaruit de
gezochte betrekkingen te verkrijgen zijn. Op die wijze verkrijg ik,

in eerste benadering,

<P'.

+ ^^.
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1. 7?7'-/ /• a ^ //'^M• .<C^^- '^ ^^ . z. 'U' (•(Hiiiodale lijn kcci'l

liai'c liollc /.ii(|(> iia;ir ilr r-a> loc (liii'. 14);

2. irrkh^,it<

gekromd ijig. J5).

(/f
^ O ('11 (!<' coiiiiodalt' lijii i-- iiaarl>o\T'n

IV Hii I,-rif'tsrli riKilinint.

II(i krili^cli raak|»iiiil wordl liicrdooi- U(>k<'iiiiici'kl dal daar ik' twee

pliascii, w aanii('(k' coiKkaisalic hcgiiit on ciiidigi, saiiiciixaMcn.

Wanneer we (k)oi' .//,.. /r/,. en ryy d(» ek'nienlen \;in «kil juinl

voorstellen, lichken we daai- dns

0' = vTr— i-Tk' *f' — o, ir — i>T,— i>ri;, ,V = o en .6- = .nv-

Uit (33) vol-l dan:

JVTjc ir^ii
,irr,. zz^ .i'Tk (38)

d. \v. /. in eei'sle henaderiiiu' is (k' sanienslellinu in Ik'I kriliseJK^ raak-

|Minl dezelfde als in hel plooipunt (verg. 2G). De verseliillende ge-

\ allen die /j'eli kuinieii \'oordoen zijn deze:

it). T^Tic\ .c'j;- is negaliel' en de eoiuiodale lijn liul uclieel knilen

hel waai'neeniharc gebied. Dil konil overeen iikM de ligging der

grenslijn in ÜLi'. T) en II.

A) 7'= 7V; ,ry> rr:() en de eoiHiodale lijn raakt de /'-as.

c) 7'<^ 71-; .ryv ^ () eji de connodale lijn di-ingt gedeeltelijk in hel

gcliied van [iosltieve ,/', (zie ook tig. (5 en 12).

2. /r/^../',, n<::nr„, (lig. 15).

n) 7'^ 7/,-: .'"/v ^ O en de eoiuiodale lijn ligt geheel hiiinen het

\\ aarnceinhare gehied; liii. I. 'A, 7 en D:.

fj) 'r=zTic; .i'7v:^() en de eoimodale lijn raakt <le /"-as;

c) 7'<^ 7V- ; •'//• ^n en de ('oiiiio(kile lijn loopt ücdeellelijk door

hel gebied van negaliexc ,r (lig. 2, 4, (S en 10).

Vei-g. (34) gcefl

pjr = /'Th + '«„, ('7v — .'/x-) = />rt ,

—

—z,~— •^'n- . • (30

zoodat ook in (•ei>le Ix'iiadering ji /;. ^= fi f^ii (zie \crg. 27;. I'ai nil de

vi'V'fi. (32) \ inden we. in xcrband met (3H):

1 nr„^ f m
i'Tr = ï-n- + " "—

I
'"..1 "T

3 7«,„(;n\,4-A'7/,m,,) V

waarnil. dooi- vei'gclijking mot (28), volgt

7t;7/, y ^
(10)
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1 w?„jmj, 1 /-jj m|,j

vTr — vTpi =-- — j- •'71 = — — -.yrr,- (^— T^k) • . (41)

Het vcrscliil r/v — ry^^/ kan posilicf of Jioualief wc/cii, d. w. z.

liel krilisclio raakpunt kan li;2,ii('n op den danipfak of op den \ loci-

sloftak d(M- ui'cjislijn (of dei' connodale lijn). In het eerste f^eval lieeft

]nen, /ooals Wekend, i'c! ro^^rade eondensalie Ie soorl xoor alle mengsels

begi-epen tusselieii .irj-,. en .('TiiU i'i liet 2e geval retrograde condensatie

2e soort

:

7> 7',

T<: 7',

rpr <C '"J)d'^ i'.c.II; fig. 1 , oen 5 r/v^ry^j/; r.e.I: fig.7, T' en Jl

^7V> VTpi; r. c. I; fig. 2, 4 en 6 i^Tr<Cvrjji; i-.c.ll; fig.8,10eni2

Dooi- nif te drnkken dat piooipnnt en kritisch i"aak|)nnt o|) de

connodale lijn liggen (mi de aldns verkregeji v(M-geliJkinge]i van elkaar

af te trekken \in(len we, in tweede benadering

"" nl "" 11 2 .
, ^-,.

'''' 4Rnm,Arn\,+imm,,)
deze nitdrid<king is positief wanneer R7''^k l\^ a^ nr^^ (fig. 14), en

negatief wajnieer JTf-L- /,\^ a <^ ii/'\,-^ {üij:. 15). E\enzoo \inden w e, niet

behulp van de grenslijn,

1 m"\, m^,
PTr—pT/jl^=

zoodat

7il- . . (43)

J^T't
^'i 1

« > '/'",H />7> < /'7y./ ; li,U-. 5 en 6

7i:y"7.
^'i , <f< '/i',u PTr > y>7>i ;

lig'- 1—4

pTr^pipi: lig. 1 I en J2

2)Tr<pT,ji; lig. 7—10

Wiskunde. De Heer Schoute biedt voor de Wei-ken der Akadeniie

eene verhandeling aan van den Heer W. A. Versluys, getiteld:

i/Focalcs (^^s' co/n'brs phnu's et iptuclws"

.

Deze wordt in handen gesteld van de Heeren Schoite en Korte-

weg 0111 daarover verslag nit te brengen.

Voor de Boekerij woi-deii aaiigei>oden 1". door den Heer W. H.

.h Lius : ,/De Ether" voordracht gehouden door Dr. Y. A. Julius,

Haarlem 1902; 2". door den Heer Scholte : ,/Mehr(limensionale

Geometrie I. Teil : Die linearen Ilannie."

3". door liet Berthelot-vJoniitc. „Cinquantenaire scientitique de

M. Berthelot, 24 November 1901."
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W'rdcr worden ;i;iii <1(' Akadeiuie jiaii<4el>od('ii.

1". door (l(Mi Direclein- van liet Koloniaal Museum Ic Ilaarlciii

eon hroii/.cii o\eni|)iaar van d(^ Kiinipliins j>;cdcnk})enning-.

2". door de Ilollandsclie leden van liel Herlhelot-Coniilé een bij

hi'on/en exemplaar van de plaquette geslageji ter eere van Hertlielot

gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum.

Na resumtie van het l)eliandelde sluit de Voor/.itter de vergadering.

ERRATA.

151/,. 101 ivgel 1 1 V. b. staat:

/, = MET ..„_i |1 + .^•: {''

"'''' -l) + V,
(^"'"^ + 1)1

lees:

/, ^ MUT /"''
{

1 + ./,
(.^''' -1) + //, i/"^-l)\

„ 23 V. b. staal :

lees

:

i//>7' /'m 4- /''</, 4-1

(11 Juli 1902).



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN AYETENSGHAITEN
TE AMSTEËDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 27 September 1902.

VüorzUkr: de lieer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ingiïlioüion stukken, p. 271.

In nioinuriain A. W. M. van IIassklt, 273.

Vcrsliifr vaii den ilcer Caiuhnaai. (>vei- de" feestvicrinj^ te Cliristiania bij gelegenheid van de

herdenking van liet 100-jarig geboortefeest van N. II. Abf.i., p. 274.

II. W. Baicihis Uoozkhoom : „Eeiie ruimtevoorstelling van de gebieden der i)hasen en

hunner komplexcn in stelsels van twee kumponenten, waarin deze beide uitsluitend als vaste

phasen optreden", p. 276. (Met een plaat).

II. W. Bakhli.s KoozK.iiooM : „Over phasencvenwichten in het stelsel acetaklehyd -|-paraldehyd

niet en zonder inuleculairc transformatie", p. 280.

1'. r. C. lIoKK: „Over het internationale onderzoek der Zee", p. 284.

.1. D. VAN i>KR Waai.s: „Over de voorwaarden voor het bestaan eeiier nüiiiinum kritische

temperatuur bij een ternair stelsel", p. 285.

E. II. M. Bk.kkm.\n Mz. : „Over het gedrag van distheen en sillimaniet op huoge temperaturen"

(Aangeboden door den Heer Sciirokdkk van df.r Kolk), ]). 29.5. (Met een plaat).

L. AuoNSTKiN en A. F. van Nikuoi': „Over de inwerking van zwavel op toluol en xylol".

(Aangeboden door den Heer van Bk.mmklkn), p. 298.

II. A. LoiiKNTZ: „De grondvergelijkingen voor electromagnetische verschijnselen in ponderabele

lichamen, afgeleid uit de electioncntheorie", p. 305.

.1. V. KiKNKN: „Kritische verschijnselen bij gedeeltelijk mengbare vloeistolFen, Ethaan en

Methylah'oliol" (Aangeboden door den lieer Kamkiii.ingii Onnks), p. 318.

J. E. Vkusciiai'-fklt: „Bijdrage tot de kennis van het ^'-v'lak van van ukr Waals. VII. De

toestand.svergelijking en het •/'-vlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritischcn toestand

voor binaire mengsels met eene kleine hoeveelheid van een der bestanddeelcn" f Vervolg).

(Aangeboden door den lieer Kamerlingii Onnks), p. 328.

Th. Wkf.vkks: „(Jnderzoekingen over glukosiden in verband met de stofwisseling der plant".

(Aangeboden door den Heer Lomiv dk Bijivn), p. 342.

II. IIa(!a en C II. Winu: „Over de buiging der Itöntgen-stralen", (2e mcdedeeling), p. 350

(Met een plaat).

E. F. VAN üK Sandf. BAKHirYZKN : „Vooiloopig onderzoek omtrent den gang van het hoofd-

uurwerk der Sterrenwacht te Leiden, Hohwü N". 17 sedert zijne plaatsing in de nis van den

groütcn pijler", p. 357.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 368.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

De Heeren Hoogewerff (mi van Dorp iiel)l)en bericht gezonden, dat

zij verhinderd zijn de vergadering bij Ie wonen.

Ingekomen zijn :

1". P]en schrij\on van den Minister van Binneidandsche Zaken

dd. 24 .Juli 1902 nie(k^deelcnde dat den Heer J. C. Scholte, die met

18
Verslagen der Afdceling Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3.



r 272 )

('cii Idchiii'c uil (1(' iiil<(MMsk'ii \ aii hel IWiilcii/dr^tbiMls Ier \oort/cl-

liiiii,' z.ijiicr stiidiï'ii naar lid liotaiiiscli Slalioii te l>iii(('iizi»r,i^ iiil^ï"-

zoiidou zal \v(»r(loii, ook ccii lijkstoela^c over 11)02 xorlceiid is van

/' 1400.— voor dalzelfde \vetoiisL'liai)|)elijk doel.

2". Va'W sc'hrijxen van den Minislei' \iuï Walerslaal, Handel en

Xijverliei<l dd. 24 Septeniber 1902, incdedoelende dat Z.iv\i'. niet

kan voldoen aan het verzoek der Akadeniie om de sul)si<lie ten

behoeve van de Geologische C'oniniissie van /' 1000.— op ƒ 2000.

te brengen.

3". Een schrijxen \an den Heer Di-. \V. \ \n I>i;M-Mi;ij;n, waarin

deze verklaart de benoeming tot Correspondent \an de Akadeniie in

dank aan te nemen.

4". P]en niededeeling van den Heer ])r. Jvvrns in llonn, <lal hij

erin geslaagd is een lo( nn loe xoor ojiojdosbaar gehouden |irol>Ieeni

op te lossen.

5". Een circulaire van de Internationale Tentoonstelling te St. Louis

in 1904 te honden.

6", Een circulaire van het XIV*^ Congres inlenialioiial <le M(''deciiie

van 23—30 April 1903 te Madrid te houden.

Afdrukken dezer circulaire liggen voor de leden beschikbaar.

7". Een uitnoodiging ter bijwoning van de installatie van Edmind

Jane James als President \an de Universiteit te Evanstone-Chicago.

Het Bestuur heeft deze circidaire met een gelukwensch beantwoord.

8". Eene circulaire ter bijwoning der .,74^^*-'" Versannnlung Deut-

scher Naturforscher und Aerzie" 21— 27 Septond)er 1902 te Karlsbad

gehouden.

9'. Een circulaire \an de Royal Society te Londen, waarin wordt

medegedeeld dat do Reg(M'riiig \i\u Engelan<l de Koval Societv om
advies heeft gevraagd aajigaande de wenschelijkheid van deelneming

aaji een Internationale Seismologische Associatie, en de oprichting

van een Centi-aal Bureau voor seismologisch onderzoek, waartoe het

initiatief uitgaat van de Regeering \an Dnitschland.

De Royal Society meent dal deze zaak binnen hel gebied \an <l<'

Associatie der Akademies valt, en wensclil daarom de meeiiiiig \aii

de leden dier Associatie te kennen.

Daar een spoedige beanlw (toi(b'ng dezer \raag geweiisclil was,

heefi het Bestuur de beantwoording «lezer vraag op zich genomen

en legen het deelnemen aan bedoelde Associatie en hel oj)riclilen

van een Ontraal Bureau geadviseerd.

Nadat de A'ooi'ziller de molieven die het Bestuur bij dat ad\ies

hebbeu geleid had nileengezet, wordl door de vergadering instem-

ming met het advies betuigd.
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ACi'dci' is iiiLickoiricii hel ici'iclil \;iii iicl oxcrliidcii \aii

Dr. ALEXANDER WILLEM MICHIEL VAN HASSELT,

oii(l-inspectciir \an den jT;eneeskiindigeii dienst, cii rustend

Lid der Afdeeling.

De N'oorzitter hreiiüt hulde aan zijne nagedaelitejiis in de

vülgejide woorden.

In de laatste jaren woonde hij onze vergaderingen niet meer

hij, maar de oudere leden herinneren zich gaarne den leven-

digen kraehtvollen man, vol l)elangstelling in velerlei weten-

schappelijk onderzoek, doch bij voorkeur zich wijdend aan

de beoefening van het vak, waarin zijn meesterschap alge-

meen erkend werd, de leer van de Averking der vergiften.

(ledurende een tijdvak van 27 jaar is hij verbonden geweest

aan de kweekschool voor militaire geneeskundigen waar hij

toxicologie en later chirurgie doceerde en in belangrijke wer-

ken de uitkomsten zijner onderzoekingen bekend maakte

;

onder deze noemen wij in de eerste plaats zijne Handleiding

tot de vergiftleer, die in ons land en daarbuiten een welver-

diende] i naam genoot.

Van Hasselt beperkte zich echter niet tot zijn eigeiüijk

studievak, de geneeskunde; op gelukkige wijze beoefende hij

ook de ejitomologie, waarvan de door hem aan het Rijks-

museum te Leiden geschoiücen verzameling van inlandsche

spinnen getuigenis aflegt.

Ik moet het aan anderen overlaten, het lange wetenschap-

pelijke leven van van Hassklt uitvoerig en naar waarde te

schetsen ; hier voegde slechts een kort woord ter herinnering

aan (k^n man dien wij dank verschuldigd zijn voor zijn weten-

schappelijken arbeid en wiens nagedachtenis \\\] in eere zullen

houden.

18*
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De Voor/illrr «Icell iikmIo dat do llooi- T^kly lioiii do vi'uas lioefi

A'Oorgolo.u'd <»r /ijii xorli'ok iiaai' Siiriiiaiiio zijn oiilslag als lAd van

de Akadoniio nifdohronul.

Do \'(M>r/.ilti'r xcrklaart dal er loucii licl lidiiiaalscliap van t\o]\

llcci' liKi.v lijdoiis /.ijii tijdelijk xcrlilijf Iniilciislaiids \(ilsti'('l<t ucoii

bezwaar bestaat.

( )ok \()(n- (k'ii \\(\'v IIoKK, dio wciioiis yjjiic hcnooiiiiiii;- tot Secre-

taris \aii hol liiloniatioiiaal Iii>litiinl tol oiider/.oek \aii do Zee zich

lijdelijk iiiottorwooji \v K()|»onha,noii \ est ii'l, is dit zelfde van te >oi»assiii;i-.

De Heer Cardinaal geeft het volgende verslag van de })loolitige

herdenking van den honderdsten gel)oortedag \an Niet.s

Hknrik Abel te Chrisliania, 4, 5, 6, 7 .September 1902.

1. Op den avond van den 4'^*^" Sej)lember werden de afgevaar-

digden met hnnne dames ontvangen op St. Hans-Hangen, eene

A'erheveidieid nabij (,/hristiania, die als park is aangelegd en waaroj^

zich een groot restauratielokaal bevindt. Prof. Nansen, ook als Noord-

poolvaardcr beroemd, verwelkomde de gasten en werd door den

Heer Em. Picard beantwoord. De 'a\'ond bood den afgevaardigden

de gelegoidioid konnis te maken met hunne gast hoeren en de

onderlinge kennis aan te knoopen of te voi-nioiiwen, maar buitendien

werd nog de regeling getroffen omtrent de wijze, waai-op door

gekozenen nit de afgevaardigden de vei'schillende toespi-akon \an de

volgende dagen beantwoord zoudon worden. Dit laatste punt komt

later van zelf ter sprake.

2. Op den 5''''" Sej^tendjor te 12 uur 's middags had do opening

van de nniversiteitsplechtigheid plaats. De grooto zaal \an <lo Oude

V^i-ijmetselaarsloge was feestelijk versierd, de voorste rijen doi- zaal

waren bestemd voor Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen,

die, mot zijne omgeving, de plechtigheden mol zijne tegenwoordigheid

zouflo \'oi"Ooroii ; (k'. Iribuu(^s der spi'okors waroii \ ('x m' hot toonoel

o|»gerioht, terwijl den afgevaardigden op hot toonoel |)laatson waren

aangewezen. Op de galerijen \\as een orkest, gollankeord door een

zangkoor, 0|)gesteld. Op don trap, dio naar de zaal geleidt, hadden

lieeren- on danies-stu<l(Milon (k-r uiii\ (M-sit(>it langs do Icniiinu post

gevat, zoodat de bezoekers door deze dubIxMo rij naar liuMnc bcstoni-

ming werden gewezen.

Zoodra de Koning was binnengetreden on |»Iaats had gonouKMi,

word do Ncrgadoriiig, wciko door de voorzitters \an don Sonaal dor

Universiteit en der Akadomie \an Wolonsoha|>|)en word geju'osideord,

geopend on hief hel koor onder begeleiding van hol («rkest het eerste
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deel der cantate ter eere van Abfj. aan, waarvaji de woorden door

Björnsternk IjJörnson en de nmziek door Cnu. Sinding vervaardigd zijn.

De Yooi'/iller van den Ministerraad hield een korte toespraak, waarin

der Umversiteil een gelnkwenscii met liaar gedenkfeest werd gebraclit,

waarop de Rector van den Senaat der Universiteit, Prof. W. O.

Bröggkk, eenc 0])eningsi-e<k; hield, waai-iii iiij, 0[) de beteekenis van

N. H. Ahet. Avijzende, ook andere grt)otc Avetensehapi)elijke mannen

\'an Noorwegen gedacht, en de hooge beteekenis van de plechtigheid

iii het licht stelde, daaraan verbindende een woord van dank en

welkom aan Koning en Regeering, aan Gemeente en Afgevaardigden.

Van de afgevaardigden antwoordden de H.H. Prof. H. AVkber en

V. VoLTKRRA, den \'origen avond daartoe aangewezen als hebbende meer

bijzonder als studierichting de Abelsche fnnctiën en de verwerking

dpv theoriën van Ahkl o]> slelkun<lig geltied gekozen.

De eigenlijke gedachtenisrede op Abel was opgedragen aan -Prof.

L. SvEOVV en werd nn uitgesproken, waarna door de nitvoering van

het tweede deel der ABEi--canlate de zitiing, die zeer indrukwekkend

was, gesh.)ten Averd.

's Avonds te 87.^ nur had de Koning de Autoriteiten en de Afge-

xaardigden ten zijnen jialeize genoodigd, waar hun een luisterrijke

ontvangst ten (h^el viel. In de Fransche taal hield Zijne Majesteit een

warme toespraak, waar(i|) de deken der aanwezige wiskundigen. Prof.

SciiWAKZ, een woord van daidv liet volge^n.

Den ()''" September Averd een [)lechtige zitting gehouden in de

Aula dei' l^ni\ ei-sileit, wedei-om onder leiding der beide Voorzitters

\an den voorgaanden dag. De eerste toespraak Averd gehouden door

Prof. MoHN, Voorzitter (kn- Akademie van Wetenschappen; ook deze

toespraak werd beantwoord door (k' vertegenwoordigers der afgeAaar-

digdeu. De loes[)raken, (He ten vorigen dage een eenigszins algemeen

kaïakler (b-oegen. Hepen (Hlinaal meer bepaald over de beteekenis

van Abel voor de Avetenscliap. De keuze der A'ertegeuAA^Oordigers aa^s

op den avond \ an den 4^1^'" Sej)tember geregeld. Om uit de 0]igeveer

zeventig afgevaanHgdeii lot eene keuze te kumien geraken, hadden

deze zich in groepen xerrk'chl, l.w. in een gcrmaansche, een romaan-

sclie, een britamuscii(\ een sla\ ische en een Scandinavische groep.

Elk (k'zer gi"oe})en koos eeji sprekei*, en zoo traden opAolgend de

heeren Forsytii, Gkavé, Pk'ard, S( hwakz en Zeutuen op, terAvijl de

heeren Hensel en MriTAG-LEEFLEii nou' namens corporatiën Aan bijzon-

dere beteekenis liet woord voerden.

Hierna had (k^ ovei'handiging tk^r adressen plaats, van Avelken plicht

uw af'gexaardigde zich mtt genoegen kweet; bij deze OA'erhandiging

werd de naam van het lichaam genoemd, dat het adres had aangeboden.
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Teil slotle liield de Reelor HK()(;(ii';K eeiie rode, waarin liij, na i'cn

iteseliiedkundiii,- ()\ erzielil, de naiiien voorlas van lieii, aan wie de

L^iiivei'siteit liet doeloraal honoris causa toekende; onder de/.e iie-

noeniden waren enkelen, die (evens afji'evaardigden waren ; de meeste

evenwel waren niet aanweziji'.

Het eerste gedeelte dezer zilling werd door den Koning en /ijne

omgeving bijgewoond.

Het oflieiëcle deel der pleehtiglieid was liiermede geëindigd, maar

op den middag van den 6''^"" Sej)tenil)er werd nog een feestelijke

maaltijd aangeboden, aan afgevaardigden en antorileiten door de stad

C'hristiania, in de oude Vrijmetselaarsloge, waar nu de Hurgemeester

\an Christiania als officieel gastheer optrad, en wederom de gastvrij-

heid der Noorwegers zich schitterend openbaarde; terwijl eindelijk

den 7^'*^" September des avonds eene gala-voorstelling in den Schouw-

burg (drie bedrijven van Peer Gynt van Ibsi<:n, een gedicht op Ahki,

en eene apotheose) de rij der feestelijkheden sloot.

Deze voorstelling, die bewijzen gaf van een zeer iioog kunsipeii,

werd mede door den Koning bijgewoond.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom doet eene mededeeling

ovei': t/Eene rubntevoorsteHliKi van <l<', (./('b/cdcu di'r pliascu ot

hininer Jcomplcven in stelsels nni ttref l-ompoiiniteii, n'dtiiin

(leze heide uitsluitend <ds raste phasen optreden.''

In den loop mijner onderzoekingen heb ik dikwijls gebruik ge-

maakt xaii allerlei graphische voorstellingen, om de grenzen van hel

beslaan van enkele phasen of van i)liasenkoin|)lexen aan te duiden.

Eersl na J81)(), toen gerekend kon worden, dat hel algemeene

karakici- der eveiiw iclilen liissclicn \loeislof en dam:» in binaii-c

stelsels volkomen duidelijk was geworden, kon ook geirachl worden

een volledig grai)liiscli beeld Ie ontwer|)en \ an die an(l(M-e e\-eu\\ ielils

loeslaiidcii, waarbij ook \aste pliasen opireden.

Il<'t (M-iixoiidiosIe \au al de mogelijke u'cn allen hestaal. wanneer

sleelils de beide kom|)onenl('n \au hel binaii'e stelsel als \asl(' phascii

opireden. \'oor zoo«lanig ge\al ben ik sedert JSiKi lol de iiiimie

\()orslelliiig gt'koineu, waarxan in ncsciisgaande liuni-cn plioloiiraphieCMi

gege\'eu w<»r(l('n. \mn- hel geval dal er cheniische xcrliindiniien of

men.Likri>lallen als \asle phasen opireden zijn andere liunren onl-

worjien, <lie zich eeliler op een\dildiL!'e wij /.e llil de leiiCM \\ oordj^f'

laleu alh'iden.

In (le/,e liiiiinr sieli de lengteafmi'ling <le lemperaliiur voor, de

breedie de eonceiil ral ie ,/• i\rv nieunsels, welke in damp- of \ loeistof-

toesl.ind moudijk zijn. Wiiarliij links de komponenle .1, reclils de







( 277 )

kompoiientc B geiionieii wordl. ])e liooglo stelt den di-iik xiHiv. De
figuur stelt geen hijzoiider geval voor; niaiir is zoodanig ontworpen,

dat de verseliillende onderdeelen duidelijk iiilkoiueii en het geheel

niet te groote uitgebreidheid verkrijgt.

Uitgangspunt vormen de cvenwichten tusschen vloeistof en damp,

die door de ondei'zoekingeji o\'cr de kritische omstandigheden van

mengsels, gebleken ziju voorgesteld te kunnen worden door een

tweebladig oppervlak, waarvan het bovenste de vloeistoffen en het

onderste de dam])en voorstelt. De koëxisteerende toestanden dezer

boidoii moeten gelijke waardeji van j) en / heliben en liggen dus op

een iiorizontale lijn die, evenwijdig is aan de ./'-as. Bedoelde opper-

vlakken komen ter liidcer zijde samen in de dampdruklijn 0,4 C der

A'loeislof A, ter rechter zijde in de dampdruklijn Op, I) der vloeistof

B en van voren in {\o kritische- ki-onnne CD.
Punteu in de ruimte tusschen beide oppervlakken duiden komplexen

van vU)eislof en damj) aan. Deze ruimte is iji de voorstelling massief,

evenzoo alle verdere ruimten, die komplexen van twee phasen voorstellen.

Het tweebladig oppervlak voor vloeistof -}- damp is zoo gecon-

strueei'd, dat A de stof is met de grootste dampspanning. Voorts is

aaugenomen, dat de vloeistotTTen in alle \'erh()udingen meng])aar zijn en

dat er geene maxima of minima in den exenwiclitsdruk voorkomen.

Het oppervlak zou, Aoortdurend dalende, zich tot het absolute nul-

punt voortzetten, indien niet te voren of ^1 of i> of beide vast werden.

De zuivere vloeistoffen A en B worden vast in Oa en Ob ; viin

daar loopen de dampsi)anningslijnen Oj / en OjjK dev vaste stoffen

in het liidver en reclitei' vertikale zijvlak.

IJeschouw t men nn de \ locistofniengseis met toenemend gehalte

aan B dan Jvan zich daarnil vast A eerst bij lagere temperaturen

afzetten dan (Ja • l^ij iedere lem[)eratuur behoort nu een bepaalde

vloeistof en een l)epaalde damp, die met de vaste phase A koëxi-

steereu bij bepaai(hMi <b'nk, groolcr dan dv danip(h'nk xixn vast A
alleen, (h)ch oiulerling gebjk. Deze drie koëxisteerende pliasen worden

mi voorgesteld door de Hjnen Oa O, Oa F, Oa E, res|)ektie\'elijk

voor vast, gas, vloeistof. Gezamenlijk liggen zij op een cylindervlak,

omdat voor =t ook p gelijk is. Het deel FOaE is tevens eene

begrenzing van het tweebladig oppervlak.

Eveir/oo heeft men xoor het evenwicht van vast B met vloeistof

en damp de 3 lijnen Op, II, (J/! E, Op, F, respektievelijk \oov vast,

xdoeistof en gas, weder liggende (>[) een (wlin(h'r\ lak ; terwijl het

deel E Op F daarvan, eene tweede begrenzing van het tweebladig

op])ervlak naar beneden vormt. Dit cylinder\lak stijgt van Ob ^dX-

gaande eerst, om later ook te dalen.
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Hel l\MH'l>l;uliu' i»|i|>('r\ l;ik l(»(t|tl, w ;lt liet \ locislofx lak Ix'lrcl'l, Icii

(.'iiulo iii A', Ih'I LiasN lak iii /•'. Do/c Nlocislol' cii dc/c (laiii|> kiiiiiicii

l»rslaaii /.«lowi'l nevens \ ast .1 (|niiit (1) als nevens \ ast II {\\\\\\\ //).

Daar tU' |iinilen (r, l'\ E, Il heiiooren hij (le/elCde waarden \an /y

en /. iiii'u-en zij ()|> eene horizontale lijn en stellen hel eejiig Itestaan-

liare koniplex van 4 |»hasen voor.

Aan de gaslijn OaI'^ ^l'si' ^^i<^*li een tweede g-asv lak aan, de dam | ten

voorstellende, die niet vast A koëxisteereji knnnen hij toojiemend

gehalte aan B in den damp; evenzoo aan Ou /' hel uasvlak \-oor

de dampen niet vast P> in e\-einvicht, hij toenemend gehalte aan J.

Aan de smel1|)niilen (I(M' zuivere stolFen af, tol aan de lein|)er;itinir

van het ])nnlen(jiia(lrupel (i, F, E, H, komen heide gas\ lakk(>n niet

met elkaar maar ieder voor zieli mei het gasxlak van het twee-

hladig oppervlak in aanraking.

Beneden die lemj)eralnnr echter snijden zij elkaar omniddellijk,

waardoor de lijn FL onislaal, die de dampen voorstelt, welke met

\ast .1 -f- \ ;ist E heslaan knnnen. Hierhij hehooren de lijnen (IM

voor Aast .1 en ll\ \(»oi' \ast 7J, welke weder op immi cvünder-

vlak liggen.

Alle komplexen der vaste phase A en der mei haar heslaanhare

dampen liggen himien de rnimie gevormd dooi' hel gasvlak IO \ 1'L,

het \lak iU^v \asle phase l( > \ (j}[ en de heide cylinderN lakken

(lO \ E en MiiEL. Alle komplexen der \aste phase /> en der met

haar hestaanhai'o dampen liggen in dc^ riiimle, hegrensd door IkM gasxlak

K()}]ETj, hel vlak der \ast(> phase KOjillN en d(M'vlinder\ lakken

Udl'.E en XUEE.
lU'i<le i'iiimleii strekken zich lol het ahsoliile niilpnnt iiil, indien

er geenc nieuwe \asle phasen Ie \ oi-en o])lre(len.

De drie gasvlakken voor d(^ cvenwichten met \ loei'^lol'. \a>-l J en

\a--l //, oillllioeleil elkaililei' in hel pinit /•'. Imcii/oo llKicIrii /jch

in hel pnnl />', waar hel \ loeislofhlad eindigi dal \aii hooiicre Icm-

peraiureii komt, twee andere \locislor\ lakken aansluiten, namelijk

die w elke {\v yy, /, ./'-waardcii dei' \ loeisloHen aangcNcn, welke met \ ast . 1

of \asl />' koi'xisteercn kunnen. De onderste hegrenzing dezer \ lakken

zijn <le lijiH'ii H) E ("u ()i\E. welke ucIdiMi Noor hel e\eii\\iclil niet

\ a^i nexeiis damp. \ aii daar uil kan hij \erhoogdcn druk de damp
\er<lw ijiieii. Wegens de geringe wijziging <lie de samenstelling der

\ locistof met \crlio(»Liing \aii druk oinlergaal, zullen d(> \ loeislol-

\lakkeii (f\l'J'r en (f[EE\^ zich hijna \erlikaal xerheireii. /ij

eindigen link> «•ii rechte in de smelllijnen (f_[ I en (f/; I' il^'V \asle

stollen ,1 en />', terwijl zij elkaar snijden in de lijn A7', die de

v l(»ei>l(ill'eii aaiiLicefi, wrjke hij \crscli

i

lleiide ƒ/, /-Waarden Ie gelijk
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mol vast .1 (']i II hosuiaii kiiiiiicii. l>ij <!<'/<' lijn heliooroi do />, t-

üjiifii (xQ 011 II It \ (K»i- do vaste phasoji, welke weder een cyliiider-

\ lak vonueii mot KI*.

Zoo koinl men Noor de k()m[)lexo]i van vast A -\- vloeistof" tot de

ruimte, l»egi'ei>oii tusseheii \\o\ vlooistofvlak, liet vlak der vaste stof

A, (Ja VQG, en de oylindcrN lakkoji (jOaJ'^ gw GEPQ. Soortgelijke

rnimto omvat roolils de komplexeii voor vast ^-[-vloeistof.

Ton slotte Hul achter het cylindervlak (y///i(2 en l»oveiJ het oylinder-

vlak XH(1M hot gol)io<l voor de komplexon van vast yl -|- vast 7i.

De laatst hesohroven rnimton eindigen in de tignron aan <lo achler-

/ijdo Itij oono willokourige tomj)oraliinr on van hoven hij eoji willo-

konriiicn dndv. Mon moot /ich \-oorstellen dat zij in werkelijkheid

dooi'loopt'n.

Wal er hiiilon do massieve godeellen overhlijft van de ruimte is

hot gehiod \an homogene xlooislolïon ot' dauijton, die Noorhij de

krilischo kromme in elkaar overgaan. De andere zes niassicne gedeelleii

stollen kom[)lexen van twee phason voor, wier hijoojihehoordo toe-

standoji o[) twee zijvlak keii liggen.

Voorts sluiten zij mot vier <'ylinder\lakkon aan elkaar, waai'op

steeds drie lijnon liggen voor de stelsels van drie koëxisteerende

phasen, en deze oylindoi'vlakkon snijden elkander volgens ééne rechte

lijn, waarop het cenig l)estaanl)are komplox \an \ier phasoji ligt.

Indion \(»or oenig stelsel \an twee stolFon do hoschre\on tignnr iji

haar geheelon (unvang hostudoerd ware, zou zij '\n slaat stollen \-oor

olk monusol hij elke lompoi'alinu- en olkoii druk af Ie lozen, uit welke

phasou hot is opLicJJOuwd, on \'oor zoox'or \looistof on damp holreft,

o(»k welke samojislclliug deze ieder \'oor zich hoithon.

\(>or de komplexon \an hiwi' phason zijn ook tle relatieve hoe-

Ncolhodon in ^V' tlguur af lo lozen, xoor die \an di-'n' of ricr phason

zoiidou daartoe hovendion (\v \dluuin\'orlioudingen hokend mocte]i zijn.

Do liguur L''oi'l'l ook üclou'ouhcid om ]i;i to uaan, welke tocstandon

een mengsel doorloop;, liij wijziuiuü' \aii temperalunr, druk ^) of

concentratie.

h Zij laat bijv. op eenvoudige v.ij/.e zien, dal de koniponent i?, bij comprimeeren
van dani])niengsels mei voldoende geliidle aan .1, zic'> eerst in toenemende mate
vast afzei; daarna bij zekeien diiik wvw iicliccj verdwijnt om voor eene vloeislof-

piiase plaats te maken.
Dit ver.scliijr.scl is onlangs (Piiil. Mag. Juli 1902) door Iviknkn waargenomen

aan vast CÜo in mengsels met C«H,;.

Hel moet zicli allijd vcrloonen liij de ki)ni|Htnenl die in de vloeislofmen^sels bel

minsl vlucblig is, d. i. bier B. Heell (ebler bet vloeisn fvlak een maximnm dnik,
gelijk in bel voorbeeld van Kr"VKX, dan zal bel versebijnsel aan beide komponenlen
waaigeniimen kunnen worden. Heel"! brt vJiik et-n minimumdruk ihxn kan bel zieb

slecbls bij een der twee vertoonen.
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Vfj: I.

Scheikunde. — De Uccv Hakiiüis Roozkboom doet ocno nicdcdceling

ü\er : // Phdscnt'rcinrichfen in. het sti'lsid acftnlde/ii/d -|- i)iir<il<J(']nji1,

wet en zonder molecnhire trans/onnritie"

.

llo( kariikler der phiisciieveiiwiehleii wordt uitsluitend belieersclit

door liet imntal onafhankelijk veranderlijke besta-nddeelen — koni-

ponenten — waarnit het heschonwdc slelscl opgebouwd is.

Somtijds is dit gelijk aan het aantal molekunlsoorlen. Het kan ook

kleiner zijn, indien er onder de moleknlen zijn, die in elkaar over-

gaan kuinien, zooals bij associatie, ionisatie', isomerisatie.

Gaan die molcknlairc omzettingen sneller dan de pliascnevcjnvicliten,

dan hebben zij geen invloed daarop. Zoo is het stolpnnt van water,

hoewel het een mengsel is van minstens 2 molckunlsoorten, even

scherp als van eene enkele stof.

Is de snelheid der molekulaire

omzetting echter klein, dan zal het

stelsel zich bij snelle behandeling

gedragen als een van meer kom-

ponentcn dan bij langzame behan-

deling. Welken invloed dat heeft

op stollingsverschijnselen is door

Bancroft in 1898 en door mij in

1899 reeds besproken. Tot dusver

ontbrak echter een geschikt voor-

beeld, waaraan het geheele gebied

der phasenevenwichten nit dat

gezichtspnnt kon worden bezien.

Zoodanig stelsel is nu door

Dr. IIoTJ.MANN nit Dorj^at in mijn

'^ laboratorium onderzocht. Het is het

stelsel acctaldehyd -f paraldehyd
;

hetwelk levens het voordeel aan-

bi(Mlt, dat het zonder katalysator

geene molekulaire transformatie

vertoont en dus zich als een stelsel

van twee kompouenten gedra^igt

;

terwijl 't met een sj)oor zwavel-

zuur zich voldoende snel omzet

om zich als een stelsel van eene

kom|)onent te verlooueu. llici-door

biedt het voor de eerste maal de

gelegenheid om zich algemeen

-<(0

-80

-160

Aiclohlihi/d.

Mol. %
WO

J'a/(il(lvlii/(l. ^
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rekciischa}) (c geven, welke bijzondere plaats dusdanige e\'enwicliten

van seliijnhaai' éénc koniponent, innemen in de stelsels van twee

komponenten.

De hoofduitkomslen van 't onderzoek zijn de volgenden.

Allereerst werden de stollingsverschijnselen ondei'zooht vaji meng-

sels van acetaldeiiyd en paraldeliyd. Paraldeliyd smelt, gelijk bekend

is, in zuivei-en staat bij 12^.55 (punt J3). Dit smeltpunt wordt ver-

laagd door toevoeging \an acetaldeiiyd volgens de kromme lijn

JjEDC, die zich voortzet totdat de vloeistof bijna uitsluitend uit

acetaldeiiyd bestaat.

Het smeltpunt van acetaldeiiyd werd met behulp der toestellen

van Prof. Kamerlingh Onnes ^) l)epaald op — 118°.45 (.4) ^). De
smeltlijn van acetaldeiiyd loopt niet verder dan tot — 11 9°.9 (C),

waar zij die van het pai'aldehyd ontmoet, t' is dus een eutectisch punt.
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lijnen zoiiduii evenwel ook l)ij lioogeren druk l»c[)aul(l kiinjieii wui-deJi

en o[) die wijze zou de vei'«aliniving der pnnten // eji / niet den

druk kuinien worden bepaald. Ten slolte zon nieii zoo aan de

kritische lijn L]f komen en hier moet ten slotte ook de samenstel-

ling van dam[) en vloeistof, die de evenwichtsverlionding aangeven,

gelijk worden. Het bleek door eene reeks van bepalingen dat het

punt P, l)ij 218'' en 1V/q paraldehyd, dit pnnt is.

Bij die hooge temperaturen \vordt zelfs na eenigen tijd het even-

wicht ook zondoi' katalvsator bereikt.

Uit de ligging van F blijkt, dat de lijn die de e\^enwichtsverhoii-

ding in de vloeistof bij vcriiooging van temperatuur aangeeft wel in

(\on aanvang zeer snel ^) naar de zijde van acetaldehyd loopt (stnk

EHK) maar daarna veel minder snel, zoodat het zelfs de vraag is

of zij ten gevolge van den sterk toenemenden druk niet weder

eenigszins terug loo[)t.

De evemvichtslijn voor den damp doet dit zeker, daar bij 41° de

dam]) nog 2.57,, paraldehyd bevat, bij 100^ minder en bij 218° weder

il 7o- Hier wint de drukinvlocd het dus zeer duidelijk. Daar

|)araldehy<l een drievoudig [)olymeer is, is de drukinvloed zeer sterk.

Maakt men xan dc'geheele figunr eene ruimte voorstelling, als die

welke in de Aorigc mededeel ijig besproken is, dan ziet men dat de

evenwichten waarl)ij de mogelijkheid van omzetting tusschen acetal-

dehyd en paraldehyd wordt aangenomen, lijnen zijn O}) de opper-

\ lakken die gelden \(jor het ge\'al de beide komponenten zich niet

trans formeeren.

Hiervoor kan nog een nieuwe voorstelling gegeven worden, die

de zaak uit een algemeener oogpunt beziet.

Men kan namelijk in eene p, t, .;'-\oorstelling ook eeii \ lak ojit-

werpen, dat in eene homogene phase, damp of vloeistof, het even-

wicht aaiuluidt tusschen de tweeëi-lei molekulen. De ali»emeene

l.;. Conr. Par.

Fig-. 2. Fig. 3.

^) Het pmil K is door Tluibaba bL[»aakl bij 50\5 en 39.4%.
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p:e(l;iaii(e van /(nnlaiii.n- cveiiwiclitsvlak is voor liet stelsel aeot-paral-

(leiiyd f!;emakkelijk uil de aiialoL^ie ingt anck'ro l)ekeii<lo cvenwiclilcii

in gasloestaiid al" Ie Iei(K'ii, als men bedeid-ct dal paraldeliyd warinle

noodii-- lieelï om in acelaldeliyd o\'ei- Ie gaan en omgekeerd daarnil

dctor compressie onislaaii zal.

liet algemeciie beloop der evenwiclitslijn hij konslanleii drnk wordt

in lig. 2 gegev^eii, dal I)ij kojisianie lemperalunr in lig. o. Denkt

men zich iin op de verseliillcnde pnnten der /, ./>lijn in een grond-

vlak, />, ./'-lijnen als lig. 3 in vcrtikalc vlakken oj)gcricld, dan ver-

krijgt men een p, t, .t'-vlak van zeer eigenaardig beloop, dat \-oor-

elke temperatnnr en eiken drnk de evenwiclitsverliouding tnsschcn

acetaldeliyd en paraldeliyd zon aangeven.

In dani})loesland bij niet te grooteJi drnk is hel beloop tlieoretiseh

na te gaan. liij grootere drnkkingen en in vloeislortoesland is dit

nioeielijk, doeli blijft het algemcene beloop toch vrij zeker. Men zon

zich dus dit even\vic|itsvlak knnnen denken, allereerst bij teinpera-

tnren hooger dan die van de kritische kromme L}[. Hier zon zich

dat vlak zoowel A'ertikaal als horizontaal eenigen tijd oJigestoord

nitbreiden. IJij temperatnnrverlaging moet dat vlak, krachtens zijn

vorm, noodweiKÜg allereerst het tweebladig oppervlak voor vloeistof-

damp treilen; volgens het onderzoek geschiedt dit ]in in het jmiit /*.

Van hier af naar lagere temperaturen zal nu het evenwichtsvlak dat

eerst continn was, discontinu worden en zich splitsen in een even-

wichtsvlak voor den daniptoestand en een voor den vlocistoftoestand.

De snijlijnen van deze beide met het twxebladig op|)ervlak zijn

mi de lijnen PI en PKHE in fig. 1. Hieraan moeten zich

natuurlijk ook snijlijnen aansluiten met de andere gas- en vloeistof-

vlakken die in de vorige mededeeling besproken zijn.

()j) deze wijze blijken de bijzondere evcnwichtc]!, welke bij mogelijke

transibi-matie tusschen de twee komponenten opti'eden, altijd opgevat

te kumien \vorden als te ontstaan door snijding van de algemcene

rninil<'liniiur xooi- de |)liasene\ enwichlen, met het e\ e)n\ iciilsx lak

\ooi- de niolekidaire e\cnwicliten in elke |)hase.

Oceanographie. De lieer IIokk doet eene mcdcdeclinti- o\er

:

lil lil I iili'riinlitiiiitli' oiidi'i'Zoi'L' (lif Xi'c\

(Zal in liet vcrsl.iL:, der xol^cnde xergadei'ing worden opgenomiMi).
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Natuurkunde. De Heer van dku Waaj-s biedt eejie inedcMleelijifj^

uaii: i,Over de voonnaarden voor het bestaan eener inininiiun

kritische temperatuur hij een ternalr stelsel".

Reeds iii mijn Moleknlairtlieorie heb ik de voorvvaai'de afgeleid

voor liel beslaan van eeii iiiiiiimiini kritisclic temperatuur voor een

l»inair stelsel (Cont. II, pag. 20). Uitgaande van de door mij aaji-

gcnomen gedaante der toestandsvergelijking, vindt men n.1.:

8 üx

27 h,

als men door T,,- die temperatuur voorstelt, bij welke (k' isotiierme

een samenvallend maximum en minimum vertoont; terwijl bij de

discussie (kn- voorwaarden van coëxistentie aangetoond wordt, dat

wel is waar bij een biiiaii- stelsel de kritische verschijnselen ver-

schillend zijn van (He welke voor een enkele stof gelden, maar dat

zij, als de Avaardc \i\\\ Tc- door bovenstaande vergelijking gedefinieerd

een miniiuum is, zoo weinig van die van een enkele stof afwijken

dat voor de bepaling van de experimenteel waar te nemen kritische

^erschijnselen, deze vergelijking voldoende nanwkenrig dienst kan

doen. Ook bij een ternair stelsel zullen de kritische verschijnselen

\erschillen van die van ccji enkele stof, en zelfs is het te verw^xch-

len, dat het verschil grooter zal zijn dan bij een binair stelsel. Toch
zal ook daar deze afwijking niet zóó groot zijn, dat de Aoorwaarden

voor het bestaan eener minimunnvaarde van -^ merkbaar zullen af-

^^'ijken \m\ de voorwaarden voor het l)estaan der minimum kritische

temperatuur zooals die zal waargenomen worden.

Bij een binair stelsel heb ik deze voorwaarde gezocht door te

zoeken wanneer —, als functie \ixn ,v beschouwd, een minimum-

\A'aarde kan aannemen, en heb ik dus bediscussieerd de Acrgelijking:

cw
d-
-^' = 0.
dx

Analoog daaraan zou men dan, om deze ^'oorwaarde voor een

ternair stelsel te vinden, moeten bediscussiecren de vergelijkingen;

d—^

dx

d^
en -^= 0.

dl/
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Ik /.al ('clilcr iHi ccii (MMiiu/.iiis aiidcrcii woix inslaan, die ueniak-

k(.'lijk(.'i' l(»l licl thici \(K'i-l, en die tol uïvvv ovoiv/iclitclijkc nilkcun-

slon U'idl.

Sclirij'l'l iiicii MMii- ccii l>inair slclscl:

^(l-..)M-2/^, ..(l—r) -f />,..'«
•'

dan /.al de \org-cl ijking:

{a,^X h,) {l-.vy + 2 {a^,-X b,,) ,r (1 ~.r) + (a,.,-A />,) .,r = O

"r
de waarde van .^' doen kennen, waaiNooi- -^ de gegeven waar(le /

aainieenit. Zoo \ inden wij:

Zootlra

:

{a^.-X />,J-
- {a^-k /v) ("., -A A.,) < O is,

,/

is imaginair. Dil is ninunei- liet g•e^al als X in ligl liissclicii

1— ./;

en -'. Eerst als X geko/eji wordt of kleiner dan- on —ofgrooter

dan <le/e twee waarden, kan dil liet geval /.ijn.

Kiezen wij X zoo, dat

(,,^_A h,) {a-X /.,) - (rr,,-;. b.J' = O is . . . (1)

(hm zal, nit (kize vergelijking de inininuiniwaai"(k^ \an X gevonden

worden. Stellen wij in deze vergelijkijig:

dan is liel eerste lid negaliel". Stellen wij

X =^
dan is liet leeken g<'lijk aan dat van {a^- Xl)^)[(t,^- Xl>.^). Ingeval nn

-~ kiciiici' is dan ^ en evenzoo kleiner dan '\ dan is het tweede

lid ])o>iti('t". IJijgcvolg moet er een waarde van ). beslaan, die vei'gelijking

(1)^0 nijiakt, en die i\\\<: de miiiimiimwaarde \an ' aangeeft. Deze
/'.<

waarde ligt tnssehen - en ^'i
; of als — <^— is, tnsschen —^ en --.

In geval "^,' <^'n ,"^ "" is, jxeldl dezelfde overgang van teekens
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voor liol oci'sk' lid dei- verhel ijk in,i;- (1) en lil»! de waarde van P, die

hel (M'rsl(> lid ncliik (I nuiakl, evenzeer liissclien - en - of uls

" ^ is, Insselien en -. voor een iniiiiiniiniwaarde van ?., is

dus ^.,„ ^ '' (Ml \(»()r e(Mi nia\inniinwaar<le is ^ii,<Cr'- Heeft ). de

waai'de van ?.,n dan ,i>-eldl e\eneens

:

1—-'" (i.i—^jJ^.j

eji ook
1— .« «j2— A,„6j.3

,V

Daar positief /-ijn moet, omdat .r moet Iif2:j2;en tussrlien O en
1

—

,1'

1, heeft «j,— P.„y^o het omgekeerde teeken van "^

—

?.J\Q\ia.,— /„Z^^, in

oxereenstemminii' met de afgeleide op^ olging der waarden van -?.,«

eji — ,K
Tot de A'orig-e gevolgtrekkingen zon men ook gekomen zijn, als

men de hetrekiiing c/^. = ;./>^. , oiuler den vorm had geschreven:

|(a-;./>,)(l-..)+ (a, ,-;.A,,).<-'
,

i (^'..-^^.)M .
:-

:
-|- .'6-' <(«2— ;.Aj } = 0.

Is nl. ('i
— ).h^ jiositief, dan kan aan deze vergelijking niet voldaan

wohUmi, ais de factor van .r* positief is; dns als

{a-).b,) (a,-;AJ - {a,,-).h,,y > O is.

Is de factor van .v' gehjk O, dan kan aan deze vergelijking alleen

voldaan worden door te stellen

:

(a, -;./.o (1-..) 4- K.-^A.) •'• = 0.

Is daarentegen a^—Xb^ negatief, dan kan aan de vergelijking niet

\oldaaji Avorden als de factor van ,v' negatief is. Dit voert echter

eveneens tot

:

(a,-;.AJ {a.-)A^) - {a,,-)J>^^y > 0.

Hebben wij (his de betrekking:

{a,-).b,) K-;./>.,) - ia,^-).b,J^ > O

dan is X beneden de minhnnmwaarde van -"-, of !>o\en de mavinuim-

waarde.

Nn moet er echter ondersclieid gemaakt worden tnsschen een

minimnmwaarde vaji ;.. (He l)ij positieve waarde van -^^ voorkomt,
1— .c

19
Verslagen der Afdceling Natuuik. Dl. XI. A". 190^/3.
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cii riMi miiiiiiiiiiin\aar(l(' \aii /. <li<' hij iieuatieve \\aai-(lo \aii
1 —.7

l)olioorl. Do cerslc. die iii \\crkclijklicid beslaat, ciM-lil " klciiioi-

dan ' (Ml '
. De tweede kan natuurlijk niet lici-ealiseercl worden.

J)(»or oplossiiiii- van de vergelijking:

{a-).h,) {a,-).h„) - (a,-).b,,y = Ü

vindt men :

_ — (tfi^+aA— ^«i2^ii»)='=^t^lK^i— <^i^2)'H%i^^2— t'iii'^^Ks^ia-^^^'i Jl

Aan deze vergelijkinp: kan door bestaanbare \vaar(k' \aii ?. \()klaaji

worden, zoodra:

Dit is zeker hel aeval als
—

" beneden r- en -' liut, maar kan ook

A-ervnld zijn, als dit inet liet geval is. Jjaat~-> — en ' > ' zijn.

Zoolaiig nu

:

/>," AJW^ b.J'^ib.JKb, b
^^,

is er wel een minimnmwaarde van X, maar die belioori dan volgens

vroegere ojnnerkiiigen tot negatieve waarde van . Tot deze

zelfde uitkomst komt men door de xergclijking \an ('out. II, pag. 20.

Voor een ternair stelsel schrijve men —^ = A onder den \orm:

^- 2(«,,-;./>„).Kl—«-//)+ 2(a,3-;.A,,Vv/ = 0.

Sehrijven wij dit f)ji(ler den \orni \an de som van drio kwadraten, bij\ .

\{a,—Xb,){l—x—i/)-{-{a,,—?.b,.,)x4-{a,,— ?.b,^)lf\'

{a,—Xb,)

./• a,—>A) rr— +Z/ Kï-'^AJ TT—

+ ƒ ("..-^Ai-

(«1»
— ^^q)*

n^—).b^

a,— A&j

a^—).b^
(a., -;./.,)

— (.
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Zij „^_;.A^>0 (Ml (a,— ?./>,) (a„— ?./>.,) y (»,,—Xh,,)\ (hiu kau aan dazQ

\('i-U('lijkiii,<j,- iii(M \(»l<l<'i;iii NVdi'doii, zooijiiiLi" (\o fhclor \aii //' positief

is. Daalt do waarde \aii di(Mi f'actoi- lol O, dan kan slechts door één

stel \aii \vaar<leii \aii .r o\\ // aan de vei'<i,olijki]ifj,' worden voldaan,

en wel dooi' die waarden van ./• en //, welke de twee overige kwadraten

uelijk O maken. Is de factor van //" negatief, dan is er een nieet-

kiiiidiue plaats (lijn \an den tweeden graad) welke alle mengsels

aangeeft, waarxoor P. = - dezelfde waarde heeft. Reduceert zich deze

meetkundige plaats lol éi'ii |Mnil, zooals hel ge\al is, wanneer de

facloi' van //' gelijk O is, dan is ?. \'oor dat pujil ndnimum, respec-

tiexelijk maximum. De miiiiuiumw aarde \an ). \oldoet dus aan de

\ergelijking;

ö, — ;./>

-;.A

-Xb. -).b.

).b,^ , f!,,—Xb,, , n, —).b.

0. (2)

12 '
'^'13 ''^IS

n

Te\ens heeft men ter bepaling van ,c en y de vergelijking

:

(a-).b,){l-.,-^^)+{a,-).b,,yc+ (a,,-).b^,)y = O

I)ene\ens de ^•ergelijking, ^velke uit het gelijk O stellen ^•an het

andere kwadraat volgt.

Had men echter op andere Avijze de vergelijking «,•,/—;./>.,</ = O tot

de som \an drie kwadraten herleid, dan zou men ter liepaliug \an
./• en 7/ de twee volgende vergelijkingen verkregen hebben ; nl.

:

(«l2->•^2)(l-.''•-//)+K --^-^2 )'^M^.,-^-K,)ii = o

en («i3-^-^3)(l--''-//)+(^<23--^A.3V-+(«3 -^-h h = 0.

De eliminatie \an 1

—

,r— y, .c en 1/ uit deze drie vergelijkingen,

welk(^ lineair van deze grootheden afliangen, geeft de vero-eliikino-

(2) terug.

Ter bepaling \'an /' en // kan men uit deze drie verq:eliikin"-en

alleiden de \-olgend(^ b(^ti-ekkingen:

1 -./•-,

i^'2 -^-i',
, (<,,-^-K,

of

1— ,r — 7/

w
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(Ie parabolische kronmie, welke door deze punten gaat, de waarde

\an

:

Evenzoo is door 23 en l aangeduid de waarde van —- en — en

door de parabolische kromme, welke door deze punten gaat, de

Avaai'de \an :

Tusschen de punten 13 en 23 moeten de beide parabolen elkander

snijden en rechts van het sjiijpuiit ligt de eerstgenoemde parabool

boveu de tweede, en is dus de xoi-ui, welke onder discussie is, positief.

De vorm :

(a,,— ;. l>^^) (rt,.,— />,3) — {a.,—X />,) {a^^—X b^^)

gratiscli voorgesteld, lieeft. de volgende gedaante:

waaruit wij zien, dat ex'enzeer tusschen 13 en 23 de beide parabolen

elkander suijden, en xoor hoogere waarden van A deze vorm positief is.

De dei-de voi-m:

is voor P. =3 -—,—-,

—

- en — j)Osilief en zal in den regel geen wortel

bezideii, als wij ze gelijk nul sicllcu; ten uiiusIfMiicMusschen 12 en 3.

De gralisclie voorstelling \an dezen derden \orm is de volgende:

waarbij de parabool, welke door de pinden 13 en 23 gaat, steeds

boven de andere ligl. MocliU'n er work-Is zijn dan zou de eerst-

genoemde parabool tusschen 13 en 23 moeten dalen beneden de

tweede, en zouden er twee wortels tusschen deze punten zijn. Maar
ook in dat ge\al is deze derde \orm positief boven zekere waarde



(
2<)2 )

\;ui A hriKMlcii ''. 01" <lt' Itcidc |iai'al>(>I('ii /(iiidcii ('Ikaiidci' kiiiiiicii

snijden links van 12 en ivclils \aii 1. Ook in dal uoval is deze

vorm positief en zelfs binnen no^ rninicrc grenzen.

In uevjil nu een waarde van ). welke de vergelijking (2) gelijk O

maakt, boven <le bij deze drie vormen besproken waarde ligt, dan

zal er een niiiiiiniiniwaarde \an ). bestaan, die een wci'kelijk \'ooi'-

komende minimnm kriliselie lem[)eratniir zal aange\eii. Schrij\en

wij de vergelijking (2) in den vorm:

\{a-U,) (a-Xb,) - {a,,-Xb,,y\ \{u, --).h,) {a-)A>,) - {„^-).h,J^\ -

Het eerste lid is negatief als wij aan ). de waai'de ge\en of \an

de minimnmwaarde van ). xiwv het paar 1 en 2, of \an het paar

1 en 3, en \velke wij door {).m)i-i en {Ki)xz znllen aandniden.

Het eerste lid is daarentegen positief als wij een zoodanige waarde

'an X kiezen, welke.de nitdrnkking, die tot het kwadraat verheven

moet worden, gelijk Ü maakt — ingeval n.1. deze laatste wortel ügt

beneden de grootheden, welke wij door (^„Oia ^mi {Ki)i^ hebben aan-

geduid. In dat geval is er een wortel voor de voorwaarde-verge-

lijking, die aan al de eischen voor een mininniniwaai'<le \an 7. I)ij

positieve waarde van 1

—

,c—//, ,c en // voldoet.

Als getallen\'Oorbeeld kiezen wij

:

— -3
, -=3.2 ,

•'=:3.372, -'=2.8, -''=2.846, -'= 2.9103
/'i '^ ^'ü f'i-i ^'1.1 /'--a

«,-4.8, o,= 4.48, a„- 3.372, ^^.,=4.2, ^^.,— 3.7 . <f.,,— 3.4924

llirriiit xiiidcn wij

(;.,„),., = 2.933

(;i,„),, = 2.902

(A„,),, = 3.15

Ken waarde voor >. <^ 2.1)33 ... . maakt (bis de drie xoIhcikIi.

\i»rmen positief:

\ oor dl' waarde \ an X, welke

(">•.• >•^:)^^:-^•^.)-(",-^. /',)(".....--?. /'..,)

positief maakt, xiiiden wij A ^ 2.<S(S4 . . . .

\'oor (li<' welke („.,^, x/>..^){<(.,^— Xh.^^)- (a.^ Xh.J{,i,, Xh,,) p..sitief
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maakt vinden wij ;. ^ 2.855, (erwijl de laatste der gegeven vormen

i)()silief is Wiinicn de grenzen \an " <C ^- "\ ;
•

De waarde \'an ;., welke de Noorwaarde-vei'gelijking gelijk Ü

maakt, ligt dns Inssclieii 2..S(S4 . . . en 2.933 iji, en nit de gedaante

dezer vergelijking hlijkl dat zij dicliler l)ij 2.933 dan Itij 2.884 zal

moeten liggen. Men xindt dan ook A„j = 2.9252 ... .

Met helmin dezer waarde \an X,,^ berekent men nit de vergelij-

kingen van bladz. (5 de waarde \'an en —
. Maar als

1— ,7;— y 1— X - y

de graad der benadering, waarmede lm bepaald is, niet groot is,

zidlen de coördinaten van het pnnt, Avaai-voor X^ geldt, slechts on-

nanw^kenrig bepaald zijn.

Men kan deze co('>rdinaten echter rechtstreeks bej)aleji, doormiddel

der \-olgende \ergelijkingen :

^n(l-'^'-y)+«i2''^M-«i3.V_«i3(l--^'-y)+ S'^'+ft.3.V_f^i8(^-'^-y)+ «23-^'+

Men xcrkrijul deze vergelijkingen doctr het middelpnnt te bepalen

\an de rllips:

('Il uil de waarde \an ƒ' , = O en f'^z=0 de grootheid ?. te elimi-

neereii. Zoo verkrijgt men

P
_ ("'r^^i^ (1— ,,;

—
7/) -f (g ,

,— rt
,) y + («13—«23)2/ __

'~
(^-^J (1-^'-//) + (^.-^) 1/ i- (^3-^.3) 1/

~

__ («1—

«

1 3) {i —.c—y) + («1,— «aa) y + (»i3—«3) y

(h-h,,) (l-.v;-.y) + (J\-K^ y + (^3-^3) y
•

l)o()r (Ie xoorwaarde in te voeren, dat het middelpnnt op de ellips

zel\(' ligt \erkrijgl men de gegeven vergelijkingen.

At M /
^'^ + ''-^

/ ^'^"rK
j

f'.^+h
,

.,
,Mochl /\.. = -—

, ^13 =r —-^
— en 0.,^ = -— gesteld an orden,

wat approximalief zal kunnen geschieden, dan vereenvondigt zich de

meel kundige [tlaats der middelpunten en kan zij aldus geschreven

worden :

(«1—«i*)(l—•^'— 2/) + («i2—«>+(«i3— «asXy

h-K

_ ("l
— «13X1 - '^'— V)4-0tl3— «2 3>^'+(«13— «alV

Zij is dns. ten minste approximatief, een rechte lijn. Met de gegeten

getallenwaai-den, \iudi men:
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0,6(1— A' -?/)- 0,28.f+ 0,2076?/ _ 1,1(1—.f— ?/)+ 0,7076.?;+ 0,828i/

0^2 ~~~ ~~
0,6

ol

0,7 (l-.r— v) - 1,5476 .r -f 0,2048 ?/ = 0.

^lel (lo/o vereenvoudiging komt <liis het bepalen dei' corirdiii.ileu

neder Oj> liet zoeken van liet snijpuni \aii de lijn \an <len Iweeck'ii

graad, biJA'.

:

6i(l— A"—
2/)-l- b,,.v+ &!,?/ /^ j „(1— ,r—

?/)-f />,./•+ /?,,?/

niet de gegeven rechte.

In dit ueval vindt men

.'C

=z 1

(Ml

1—.V—
7J

y 1

1— X—y 2

Trouwens van de gegeven gclallenwaarden waren dan ook a,^ en

11^ zoo gekozen, dat deze eenvoudige waarden \'oor de eoördinalen

zouden voldoen.

De verplaatsing van het middelpunt der met de temperatuur

varieerende ellipsen was, wegens de asymmetrie rondom hel mengsel

ïuet minimnm kritisehe temiieraluur natuurlijk te verw achlen.

l>ij de theorie der binaire mengsels is ingevoerd moeien worden

de grootheid a^.^, waarvan de waarde niet, op nu reeds aan te geven

wijze, uit de eigenseliap])en der componenJen kan worden afgeleid.

Dal bij mengsels met minimum kritiseiie lemperaluur deze groolheid

niet gelijk {/a a i^. maar dal zij <^ [^a^t, moei zijn volgl uil de

berekening van (Ki)i-, door middel der vergelijking:

welke <h\n (^en waarde P. ==() oplcxcrl. 1 ),»ai'eiilio\('n xolul uil

a^d.^ z=z a^„-, dal . ,"^, ' zou mocicii /.iju, d;iar /'/'., iii elk ucval

\\('1 kleiner dan /',./ zal zijn.

De loejiassing onzer iheoiie op een leruair stelsel eisclil dus ook

de kennis van ^/,.j, r/,., en ^/.^.,. welke eelilec ddor de kennis (\rv

binaire stelsels gegeven moeien geachl w uiden. i']en nieuw u'(\Li('\eii

boxen die \;iu de iiin.iire stelsels is dus xoor hel leru.iire stelsel

niel iiuodi''-.



( 295
)

Mineralogie. De Ileei- Schkoedeu van dkk Kolk biedt eene niedc-

(Iceliiig- aaji luinieiis den Heer E. H. M. Bkekman Mz. „Over

't gedraij van d'istkeen en siliuminlet ojj hooge temperaturen".

In de natuur kouieii drie variëteiten voor van het aluminiumsilicaat

[Al., Si O.
]

n. 1. dislli(>on, andalusiet en sillimaniet. Sillimaniet en

andalusiet zijn rliouilüseli ; distlieen evenwel is ti-iklien. De beide

eerste dooven dus i-eclit uit, de laatste scheef.

Volgens de proeven van ^'I•',K^ADSKY ^) zon O}) + 135(3' distheen

overiiaan in sillimaniet onder warmteontwikkeliiig. Op dezelfde tem-

peratuur zon ook andalusiet overgaan in sillimaniet. Als bewijs, dat

ze werkelijk in sillimaniet waren overgegaan, voerde hij aan, dat de

inirdlieden en soortelijke gewichten overeenstemden, A\aar deze vc'km-

de verhitting verschilden. Daarenboven was de nit<l()oving \an distlieen

recht geworden.

Zijn resullaten zijn de volgende

:

Naam S. G. vóór
I

S. G. na
vorhittino; vorliitting



{ 'ük;

S. G. vóór
I

S. G. na
vi'rliittiii;^- I vcrliittiiiff



As der indices.
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bi'C'jigvii (waai'scliijiilijk lOOif ('. <I. i. '1 siii('ll|niiii \;iii phiiijui). Een

|)Ia,tiiiadriia<l van \/., m.AI. smoll er dirccl in.

Als ())i(l('r/()('k'iii,usiiial(M'iaal xoor <listlieeii, hel» ik de hiaiiwe N'ariö-

Icil (viii(l|)laals (iA.\(;KKiiALsKN) j2,el)i'iiik(. N'c'tórde verliitling was nn

(Ic index 1.73 en na op de zooeven bescln-even wijze te zijji vorliil,

daalde hij )o( 1.(52, dus vei- beneden dien \an sininianiel. Was
disllieen werkelijk in sillinianiet overgegaan, dan moest 't den index

J.G8 behouden hebben, daar sillinianiet in dezelfde vlam verhil, zijn

ijidex in 't geheel niel wijzigl. Hiermede is dns aangetoojid, dat disllieen

bij verhitting niet in sillinianiet overgaat.

Om nu na te gaan of misschien op + 1300'^ distheen den index

l.t)8 had, heb ik als volgt gedaan :

Versehillende stukjes distlieen zijn op constante temperaturen verhit

geworden. Dit geschiedde door de stukjes in aarden kroesjes samen

te brengen met stukjes van verschillende metalen, waarvan de smelttem-

pei-aturen bekeinl waren. Door nu juist zoover te verhitten, totdal

de metalen even gesmolten bleven, kon ik constante en bekende

teni|)eralnren verkrijgen. Nadat 't distlieen nu zoo verhil was geworden,

lu'b ik telkens den index bepaald en deze bleek aaidioudend te dalen,

iiagei' dan J,H2 was hij echter niet te brengen, hoe lang de verhitting

ook werd voortgezet. Op nevensgaande graüsche voorstelling zijji de

\ei"schilleiide temj)eratureii en indices aangegeven. Op de eene as zijn

de indices, op de andere h(_»nderdtalleii \an graden aangegeven. De
lijn op l.tJS evenwijdig aan de as der temperaturen, stelt het verloo[)

van den index van sillinianiet voor. Deze bleef n. 1. constant. De
gebroken lijn stelt het verloop van den index \an dist heen voor.

Blijkbaar snijden deze lijnen elkaar op + 1250° C. De onnauw keu-

righeid bij 't zilxer is \vaarscliijnlijk \eroorzaakt, óf door de niet

volkomen nauwkeurigheid der smeltteinperaluur, ('»f dooi- een gerinii,'e

omiauw keurigheid in den index.

De oorzaak \an dit verschijnsel is waarschijnlijk deze, dat Ave

telkens een menusel \aii stotfiMi hebben, x\aarin de een hoe laii"'er

hoe meer de o\-erhand \erkrijgt. ]liei'\-oor pleit hel meer en meer
troebel worden \an "t disllieen, hetwelk ook tloor \'krnai)skv is

waargenonuMi.

r>ij J,()2 is 't distlieen geheel o\ergegaan in die andere stof. '1 Is

daai' geheel troebel.

Natuurlijk zijn ei- xele bezwaren legen deze \erklaring. Tot no"-

toe is 't mij e\-enwel onmogelijk geweest een andere Ie \indeii.

Fraclisch kau dit verschijnsel misschien toe[)assing vinden bij de

vervaardiging van maximumpyromelers, daar \\e hier na een bepaalde

verhitting, een bepaalden index verkrijgen bij afkoeling.
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Scheikunde. De ITeer van ükmmklia «loei eeiio iiiedodeclinp;

iiiUiU'iis i\v lleeivii L. Akonstkin cii A. S. van }^\v,r()V : „Over

d(' iiiirerl-'Dui van zwarel op Tohiol en XyloL

De (mdcrzoekiiiuoii \;m lid iiiolcciiluir ucw iclil xaw do zwa\'el

volgens de kookiniiilinellKKlc vun \i. Akonstkin cii S. II. Mkhhizkn ')

lijuklcii lol iiilkoinst, ckxt dit moleciüair gewicht in overcensicnnning

gevonden werd niet de formule S^ en wel in \ loeistoffen, waarvan

liet kookpunl liissclicn 45" en 214" (I. afwisselde. Alleen had de

lie|taling \a\\ het moleculair gew icht, waimeer toluol eii xylol als

t»ltlossingsmidtlelen xnov de zwavel Averdcu gcbi-uikt, waarden gege-

ven, die tusschen uit de formide S. en Sg berekeiule gelegen waren.

Toen \\ (M'd het xei'moediMi iiilgesproken, dat chemische oorzaken

\(tor deze al'w ijking in het spel komien zijn. In hel volgende willen

wij de uitkomsten mededeelen van onze pogingen, om die oorzaken

( p te sporen.

Liiverking van zwavel op toluol. Gedurende het koken van eene

oplossing van zwavel in xylol werd toen reeds eene ontwikkeling

viui zwavelwaterstof waargenomen, die met loodacetaat kon worden

aangetoond. Hij luM koken \an zwaxcl in loluol was eene dergelijke

ontwikkeling van zwavelwaterstof niet opgemerkt. Daar de chemische

inwerking van de zwavel op toluol hij het kookpunt, wanneer zij

over het algemeen plaats had, waarschijnlijk \an geringe l)eteekenis

nioesl zijn, werd, ter voorloo|)ige oriënteering en om de inwerking-

Ie \erslerkeji, eene oj)lossing van zwavel in loluol in loegesmolten

huizen zoolang aan vei-hilling op 250'' lol liOO" (*. onderwcu'jKMi,

lol dal hij afkoeling «Ier huizen geen zwaxcl meer uilkrislalliseerde.

|)il (hiuidc, wainiccr in de huis 2 (Jram zwaxel en 10 (Jram loluol

werden samejigehracht, een tiental dagen; tnsschenlijds werden de

huizen herhaaldelijk geopend om de rijkelijk ontwikkelde zwavel-

walcrslof af Ie hlazcii. Hel vei'kregeji product werd van onaangetaste

loluol door destillatie hex rijd ; de tcrughlijxcude kristalmassa g.af

hij een X (ioiloo|»ig onderzoek mei z(M<(M'liei<l de aanwezigheid van

>lill>eu, xau ihionessal en xx aarschijnlijk ook dii; \'an tolalixisulfnnr

te kennen, haar hiiilendien de inhou<l ^\c\' huizen een sterke^ UKM'cap-

taauaelitiiie liichl xcrspreidde, xxcrd xci'UiocmI, dal de inxxcrking

op eeue dei' xdludide XX ij/e had plaats gehad. Ten eerste kou door

rechlsli'eeksche additie xau de zwaxcl xolgeiis de xcrg(>lijking :

'j V(ili;iiiilclinu-<ii (Ier Ken. Akad. van Wriciisi lia|i|n'ii Ie Aiiisici ilain 1S98.

Eers^lf Sfclif Del VI n". 3.
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C, H,nH, + S = C„H,(^H,SH

l»eii/ylsuiriiv«li-;uil /.ijn oiitsUuiii, (laf oiidei' zwavchvutei'slolafsplitsiii^

volgens de vergelijking :

2 C« H, C, H, S H = {(\ H, CH,)., S + H, S

heiizylsulfide kon hebben opgeleverd, terwijl het benzylsullide, zooals

door Forst ^) was gevonden, als eindprodnct stilben, tolallylsulfiitir

en thionessal kon opleveren.

Ten tweede kon de zwaxTl volgens de vergelijking :

C„ H, CH3 + 2 S = C« H, C S H 4- H, S

tliioben/aldcliyd of' liever {C^ H5 C S H)x opgeleverd hebben, het

welk *) volgens de vergelijking :

2C„ll,OSH = C,,H,, + 2S

stilben en dit weder volgens de vergelijking :

2C„H,, + 3S = C,«H,„S + H,S

lliionessal kon doen ontstaan.

()in deze veronderstellingen te toetsen werden 4 Gram zwavel

met + l'^O cc. tolnol gednrende 120 uren aan den terugvloeikoeler

gekookt, ferwMjl er voor gezorgd werd, dat een koolzuurstroom

mogelijk ontwikkeld zwavelwaterstofgas en niet verdicht benzyl-

sidfhvdi-aat meevoerde en deze producten afgeven kon aan eene

alkoholische oplossing van loodacetaat. Gedurende dien tijd werden

wel is waar duidelijke hoeveelheden zw^avellood uit de loodacetaat-

oplossing neergeslagen, echter geen spoor van het bekende gele

looduiercaptide gevonden. Zoowel de toluoloplossing als de liieruit

gekrislalliseei'de massa ^verden zorgvuldig op de aanwezigheid van

benzylsulfhydraat als ook van thiobenzaldehyd onderzocht, maar
iiumie aanwezigheid kon, niettegenstaaude er op beide stofTen scherpe

reacties bestaan, niet worden aangetoond. Wel echter gelukte het

uit de toluoloplossing stilben met liet smeltpunt 124° C. te isoleeren

en door broom in aetherische oplossing het karakterestieke stilben-

dibromide met hef smeltpunt 2 35—236° C. te bereiden. Deze uitkomst

wettigde het vermoeden, dal de vorming van stilben op eenvoudiger

wijze had plaats gehad, dan vroeger verondersteld was en wel

volgens de vergelijking :

2 C« H3 CII3 + 2 S = C, H, CH : CH C„ H, + 2 H, S

Het in de voorloopige proeven gevonden thionessal kon dan zijn

ontstaan te , danken hebben aan de inwerking van zwa\el op het

gevormde stil ben, welke volgens Baumann en Klett reeds bij 250° C.

1) Liebig's Annalen, Band 178. Rlailz. 370.

2) Baumann & Klett. Ber. D. Ghem. Ges. Band 24, Pag. 3307.
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iroin.-ikkclijU plaats \ iiidl. Xiciiwc pi-ocxoii, waarliij tdlnol dk'I /.\\a\ol

Li-(M lil rende iKMuhi-dcii \aii iircii in locücsiiKillcn Iniizcn op cciic

Icmpcralniir \an 200' ('. wcimIcii xcri'il, Kncrdcn als ('ciiiu' Uristal-

lisci'j-haai' prodiicl, maar nii in rijkelijke lioexcellieid, slilhen op, dat

in N(tlkoinen znixeren loeslaixl Ncikreucn werd en waarvan tevens

liet iu'ooniaddilie-pi-odnet mei hel Juiste smellpnjit werd hereid.

In verband met de later \ermelde iiitkomsleii \an de iiiwcrkiiiL!;

\an /wa\'el oji xvlol, werd echter de niouelijkheid oxcrwoucn, dat

als cei-sie |)r(KliuM niet hel stilhcii, maar volucns de xcruclijkinu' :

2 (\, II, (;H, + S z= (^« IL CH, CU, (\, II, + 11, S

dilxMi/.vI kon zijn ontslaan en werd j>etraelil dit zoo mogelijk af

Ie zonderen. Daar echlei' zwavel, zooals int de ondeiy.oekinucn van

R ADiszKWSKi ^) vol^t, liet dihenzvl zeer .uemakkelijk in stilben omzet

en daai' ons t^cbleken was door opzettelijke proeven, dat dit reeds

bij 200° C'. gesehiedt, wanneer dibenzyl in benzol opgelost niet

zwavel wordt verhit, terwijl lexens door ons werd aangetoond, dat

die inwerking kij eene lemperatiuir van 140—145'' C. 7ii<'t [)laats

vindt, hebben wij zwavel in tolnol in eene toegesniolten Imis gedurende

een achttal dagen op 140° C. verhit. Als eenig prodnct werd 0|)

deze wijze naast zwavelwaterstof sIüIxmi vei'kregen, waaruit dus

hel besluit gerechtvaardigd is, dat door de inwei-king op hel tolnol

Iwee atomen waterstof rechtstreeks worden onttrokken en twee

zoo ontstane resten Cg H^ CH tot stilben worden verdicht.

finrcrl/ix/ raii ctrarei op p-Xylol. Wordt eene ojdossing van

zwavel in yy-.\vlol gekookt, dan is de zwavelwaterstofontwikkeling

vee! dnidelijker merkbaar, dan bij het koken \an eene ophtssing

van z\va\el in tolnol. Werd op gelijke wijze, al^ bij loliiol beschre-

ven, met behulp \ an een koolzniirstroom het ontwikkelde gas door

eene alk(»liolisclie o|)lossing \an loodacefaat geleid, dan werd na

andcriialf iiiir kokcns een bezinksel \aii Ki iiigr. 1'bS. o\-ere(Mikoniende

iiM'l 2.1 niur. zwaN'el \'erkregen. ( )ok hier was \an een loodmer-

captide niets te bespeuren; excnmin b('\atte de \vloloplossing een

mercaptaan, zooals uil hel nilblijxcn <l<'r reactie met llgO dnidelijk

bleek. I^r werd iiii oxcrgegaaii om, analoog aan lielLi-eeii bij loliiol

is medegedeeld, zwa\'el en y^-xvlol en wel ih'-ii gram zwaxcl (»p

+ 30 cc y;-xvlol in toegesniolten buizen 120 a l<)0 nur (»p 200 a

210' (
'. Ie \ei-hilten. IJiJ het openen <ler buizen ontweek vcelzwa-

\ ('l\\ aler.'-lof en \an de xcrkregen \ loeistol' werd de xvlol alg('<listil-

h^erd: de terngblijxciide massa werd geheel \a>l en bestond oogeii-

schijjdijk iiit zwavel en eene ü-ekristalliseerde kool w alersh»!'. ()in

1) Bcr. D. Cln'in. Ges. Bumi 8. 1'ag. Ih^,
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(]ozo ni;iss;i xoor lid Liroolslc Licdccllc \aJi de z\\;i\oI Je Ixni-ijdcii

wci'd de k()(»h\;d('rsl(»r in adlici- ()|»,u,('l()sl cii de/c danriia afu-cdcslil-

Icci'd. I)()(H" <)iid«;risiallis(M'r('ii inl alkoliol werd s[)()('di_U' Cfiic massa

\(M-ki-(\ii,(Mi, die bij <Sl—82" i' siiioll, die Itij 1 wee iiioleeiilair.uewielils-

l)e|)aliii';eii volgejis de vriespmiliiiethode mei heiizoi de waarden 2(K)

en 205 <>'af, die verd(M- Diel II I in toegesmolle]) l»iii/eii \-ei-liiJ oiivei--

aiider(| hJceC, mei Iji'oom in aellierisdie ojdossiiiii,- U'een additieprodiid

()ple\erde en ideiiliseli bleek Ie zijn mei |).|). (UmetlivhUlK^nzyl p — VH.,

i\\\,C\\,A'UA'J[,(m,~ix. dat MoRiTZ it Woliten.stkin ^j dooi-

oxvdalie \aii />-xyIol mei kabiimpersnllaal liadden verkregen.'

Deze nitkomsl, die niel analoog aan de nilkomsl xan de inwerking

van zwavel o|) tolnol was, gaf aaideiding lot cene herhaling van de

pi-oef, die nn een gekristalliseerd product opleverde, dat in afwijking

\an hel eerst vei-kregcnc uit een- mengsel van kof)hvaterstoireji bleek

Ie bestaan. Dit mengsel xverd om de zwavel \()lledig Ie verwijderen

met eenc oplossijig van Na^ SO., gekookt, vcrvolgeiis in aether opgelost,

deze afgedeslilleerd en mi met koude alkobol behandeld. De verkregen

alkoholisehc o|)lossing bevatte, zooals na herhaaldelijk omkristalli-

seercn bleek, wederom j».j). dinu'lhvldibenzvl met het smellpnnt

<SI— 82'' O. Het ii< de koude alkohol niet oplosbare gedeelte werd

in kokende alkohol opgenomen en door herhaaldelijk omkristalliseeren

\\erd daarnil een pi-odnet verkregen, dat bij 176—177° O smolt,

door addilie \an bi-oom in aelhej'isdie oi)lossing een broom|»ntdnd

o|)le\erde md hel smeltpunt 208'' C en identisch ^) bleek te zijn mei

iid p.p. dimdhylstilbcn, p — ClI, C, H, CH^ CH C^ H, CH, — p.

Deze verschilleiide uitkomst gaf aanleiding tot een nader onderzoek
om inl Ie maken, waaraan zij loe Ie schi'ijxen was. liet eejiige ver-

schil Inssehen beide proeven had, zoover wij konden nagaan, daarin

beslaan, <lat deze keer de buizen verschillende malen waren openge-

blazeu en dus de zwavelwaterstof voor een groot gedeelte lusschenlijds

\ ('I-w ijdcrd was. De tem|KM-atuiii-, waarbij \-erliil was geA\()r<len, was
in b(Md(> gexallen dezelfde en slandvastig tusschen 200 en 2J0° C; ook
dnni-de de verhitting ongeveer even lang. Het was nu mogelijk, dat

(xu-sprojd^elijk in beide gevallen p.p. dimelhylstilben was gevormd.
1\m'w ijl bij de eersie |)roef door de inwerking van tegelijkertijd ge-

vormde en niet \erwijdei-de zwavelwaterstof dit lichaam lot p.p.

dimelhyldibenzyl bijna volledig kon zijn gereduceerd en bij de tweede
proef door tusschenlijdsche verwijdering van de zwavelwaterstof deze
reaclie slechts in beperkte male zich kon hebben doen gelden.

1) Ber. D. Ghem. Ges. Band Ji>. Pag. ii531.

2) GoLDSMiDT & Hepp. Bcr. D. Gliem. Ges. Band 5. Pag. 1504,
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V<Mii- (lil (iii<i('r/.()('l< werd ceiie oplossiiiu \;iii |i|i. diiiicllix Islilltcn

in lnMi/.ol iiu'l /,\\;i\c'l\v;i(('rsl()f Ncrzjuli.L;»!, ncpn oIlii'Iis in Imi/cii

iichraclil. waaniil de liiclil ddor 11.^ S ^-oliecl werd \ ('rdrdii.Licii <'ii

na liti locsnii'Ilcn der l)in'/,en ,L!,ed urende 40 uren ()[) 'iOO' ('. xerliit.

l'it deze luii/.en werd dan iiidei'daad iiaasi ()iivei'aiider<l ])]). diiuctliyl-

slilbeii een produel verki-euen, dat met |)|>. (lini(>tlivldil)eiizvl identiseli

bleek Ie zijn. Hieruit hleek dus, dat onder de gegeN'en omslandit'-

lieden de vermoede reaetic kon hebben pkiats gehad.

(^muekeei-d werd in eene andere buis dimethyhlibenzvl met zwavel

in lïenzoloplossing. gedurende 40 uren op 200° C. verwarmd, waarbij,

al was het dan ook niet in znlke hoeveelheid, dat eene volkomen

zuivering mogelijk wa.s, j)|». diniclh^dstilben verkregen werd ; althans

eene koolwatei'slof', die tussehen 'J40° en 150° C. smolt, broom

addeerde en daarbij een product gaf, dat tussehen 'J85° en 192' C.

smolt, terwijl het smeltpnnt van het }).p. dimethylstilbendibromid

bij 208° C. gelegen is. Uit deze proeven is het dus wel waarschijnlijk

gemaakt, dat ook hier de xorming van het stilben de primaire, die

\an het dibenzyl de secundaire reactie is. Zekerheid is echter daar-

omtrent niet verkregen.

Hij herhaling der proeven van de inwerking van zwavel op y>-xylol

in toegesmolten buizen, die bij afwisseliiig al of niet tnsschentijds

werden opengeblazen, werden wel ongelijke hoeveelheden dibenzyl

en stiiben verkregen, maar nooit de bij de eerste j)roef Acrkregen

intkomst (bijna nitsluitende vorming van dibenzyl) weder bereikt.

Hierbij dient nog vermeld te worden, dat het p.[). dimethylstllben

dikwijls in tweeërlei \ormen wei'd Ncrkregen. Gewooidijk was het

grofkori'clig kristallijn, soms echter bestond het nit zeer dunne en

zijdeachtig glinsterende blaadjes, met een sterk paarscli lluoresceerejid

vermogen. Door ond-cristalliseeren nit alkohol bleef de oorspronkelijke

vorm bij beide steeds gehandhaafd. Eenmaal gelukte het, na veel

vergeefschc moeite den grofkorreligen vorm door eiden in de

zijdeachtige modilicatie over te brengen. Hef smellpunt \an beide

vormen was identiseli. Hij behandeling met broom in aetherische

oplossing gaven beide ^•ol•men hetzelfde broomadditie-prodnct. Om
nit (e maken of hier aan stereo-isomerie te deid<en viel, werden

oplosbaar! icid>b( 'pal iu;i-en \au beide niodilicatic^s in absoliilen alkoliol

bij 25 ('. gemaakt. Iii beide ge\ allen werd xooi' de oplosbaarhcid

dezelfde waarde \erkregen en deze gevonden = 0.21 deel j)er

100 (leeleu alkohol. ') Niettegenstaande het verschil in uitzicht, dat

1) Elb.s, Journal f. Pract. ClRMtiit'. Nt-ui" Folgc Band 39. Pag. i".»'.) en band 47.

Pag. M), gcefl voor de oplosliaarlicid van p.p, dinielliylslillM'n in alkohol hij

kauKTlemperaluur 0.7G deel per 100 doelen oplosmiddel aan.
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oo]< I»ij (lic (t|)]()sl)aarliei(ls])i-()evcn helioiulcii bleef, Avordt hierdoor

eeiie stereoisoinerie zeer oiiwaarseliijnlijk gemaakt.

Inwerhhig van zirnrel oji ni-.vulol. Zwavel gekookt met ?/i-xy1o1

gaf 11 iel alleen eeiie l)elangrijk mindere ontwikkeling van zwavel-

waterstof, dan l>ij liel />-.\vl()l was opgemerkt, maar de hoeveelheid

H.^ S bleef ook ten achter bij die, welke zwaxel bij het koken met

tolnol voortbracht. //?-xvlol, dat gedurende geruimen tijd met zwavel

gekookt Avas, bevatte evenmin een mercaptaan, als het op gelijke

wijze behandelde lobiol en ^>-xylol.

Ku werd er toe o\ergegaan om zwavel en y??-xylol in toegesmolten

buizen o}) 200^ C. te verhitten. Nadat de verhitting een 70 tal uren

gednurd had, was de zwavel geheel veithvenen en k()n<len de buizen

\v()rden geoi)cnd. ¥a- ontA\cken stroomen van zwavelwaterstof.

Van de verkregen vloeistof werd xaIoI afgedestilleerd en de terug-

blijvende Aloeibare en niet kristalliseerende massa door koking met

eeiic oplossing van natriumsuliiet van zwavel bevrijd. Daar hierbij

volgens analogie" met ji;-xylol, zoo\\el ni.ni. dimethyldibenzyl als ook

in.m. dimethylstilben konden zijn ontstaiin en de eerstgenoemde stof

Nolgens YoLLRATH ^) en volgens Moritz en Wolffp:nstein ') eene

vloeistof is, en het niet bekende ni.m. dimethylstilben waarschijnlijk

eenc ki-islalliseerbare slof was, zoo werd (wel is waar te vergeefs) door

oxerstoomen, door gefractioneerde destillatie bij atmospherischen druk

en in vacnum, en door l)ehan(leling met oplossingsmiddelen, getracht

eene scheiding dezer t\vee stoffen te bewerkstelligen. De vermoede

aanwezigheid \a\\ een stillien in die vloeistof bleek echter spoedig,

toen bij hare aetherische ojjlossing broom werd gevoegd en het

geheel in een koudmakend mengsel werd geplaatst. Rijkelijk kristal-

liseerde nu een l»rooinadditie-product uit. Het toevoegen van lu'oom

werd zoolang Noortgezet, totdat eene geringe overmaat daar\aii

aanwezig was. Het uitgekristalliseerde product had na tweemaal
omkristalliseeren uit xylol een standvastig smeltpunt 167—168° C.

Eene broombepaling volgens Cakius gaf 44.02 "/„ Broom, terwijl

voor het dimethylstilbcndibromide 43.50 "/o ^v(>rdt vereischt.

Het dibromide werd gel)ruik( om de koolwaterstof zelf te bereiden.

lIier\oor werd het oi)gelost in xylol en met moleculair zilver of met
natrinmdraad een zestal uren aan den terug\-loeikoeler gekookt.

Uit de A-erkregen xylolo[)lossing werd xylol afgedestilleerd ; de
achterblijvende vloeistof kristalliseerde bij bekoeling en de kristal-

1) Zeitschr. f. Chemie 1866. Pag. 489.

. -) Ber. D. Cliem. Ges. Ber. 32. Pag. 253i>.

20
Verslagen der Ai'deelino; Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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massa k<ni tldoi' ((iiiki-isiallisccrcii uit alkoliol ucinakkclijk uc/iiivcrd

worck'ii. Dl' >l(it" is uiitTsl iiuieilijk te vei'l)i-aii(lL'ii ; (.Ie \ erhraiidijig

J2:elukte slechts, wanneer zij iimij^- gemengd werd met k)0(k*liromaat

en kalinnibiclu'omaat. De elenientairanalyse gaf de volgende uitkomst:

Gevonden . . . , ü. 92.19 "/„ 11 791 7„

Berekend voor C\„H,„. . . . C. 92.30 »; H 7.70 "/„

Het 8nielt|)unt was standvastig 55—56° C
Dat de \erkregen koolwaterstof werkelijk m.m. dimetliylstill)en

was, werd aangetoond door l)ij hare oplossing in aether broom te

voegen, waarbij onmiddellijk het dibromide uitkristalliseerde met het

vroeger gevonden standvastige smeltpunt 167—168° C
De aetherisehe vloeistof, Avaaruit door broom het dimethylstilben-

dibromide was neergeslagen, was natuurlijk liroomhoudend en werd

door behandeling met kaliloog van het vrije broom bevrijd. Na
afdestilleeren van den aether, werd de vloeistof aan gefract ioneerde

destillatie on<lerworpen, waarbij echter de broomhoudende producten

aanleiding gaven tot ontwijking van broonnvaterstof. De in het

destillaat aanwezige llBr werd door behajideling met kali verwijderd

en daarop de vloeistof nog eens gedestillccM-d. Toen ook dit destillaat,

overgaande tusschen 298^ en 302° C nog niet broomvrij l)leek te zijn,

werd het, in toluol opgelost, drie uur lang met natriumdraad gekookt,

waardoor het l)room geheel verwijderd werd. De vloeistof toonde

toen een standvastig kookpunt \an 298° C. Bij ecne verbranding werd

gevonden

:

C 91.387„ H. 8.647„

lierekend voor C.Jl,,. . . . , . C 91.437„ H. 8.57"
„

Twee moleculairgewichtsbepalingen door Ariespuntsverlaging in

benzol gaven 201 cji 199; berekend 210. Alle gegevens komen

overeen met die \iu\ Voij,hath en die van Mohitz & Wot,ffknstkin

voor het m.in. dimethyldibenzyl 0])gegeven. Alleeii het kookpunt

werd twee graden hftoger gevonden.

Hieruit blijl<t dus, dat ook het ??i-xylol bij bcliaiidcliiig \\\c\ z^^•a^'el,

zoowel het stilbcu als het dibeir/yl als iuw(u-kings|)ro<luct oplevert.

Oni uit te luakcu of het stilbcu ook hier het eerste product was,

werd lift lil. III. (liuietliyldib(Mi/\ I aaii de inwerking van zwavel onder-

\vor|)('ii door lid daaniKMlc aan di'W Icriigxloeikoclei" te koken. Een

onderzoek \ au liet icarticprodiict iii aetherisclu? oplossing met broom

gaf niet het geringste spoor \;iii het karakteristieke uuu. dimethyl-

stilbendibi-omide. Zelfs ouder liet uiikroskoop was dit lichaam niet te

oiildckken.

Hi<'ruit nieeuen wij de gevolgti-ekking te mogen maken, dat ook
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bij (Ie inwerking- van zwavel op ///-xvlol hoogstwaarschijnlijk liet

eerste i)i-()(hiet is hel slilhen en dat liet dihenzyl secnndair ontstaat

door rednctie niet zwax^ehA^aterstof.

Wat nn de aanleiding tot dit onderzoek betreft, zoo meenen wij

in deszelfs nitkonisten eene bevestiging gevonden te hebben van het

vermoeden (h)or Akonstkin en Meihuizkn in liujme verhandeling over

het moIecnlairgeAN ichl \aji de zwavel uitgesproken. Eene geringe

inwerking reeds van de zwavel oj) loliiol en oj) xvlol moet eene

afwijking in het moleculairgewicht ge\en in de richting zooals

destijds gevonden. Een molecnul zwavel toch geeft aanleiding tot

het ontstaan van 8 molecnlen zwavelwaterstof en 4 moleculen stil-

ben. Al is ook de zwavelwaterstof vluchtig en ontwijkt zij dus

gedurende het koken voor het grootste gedeelte, zoo is toch de

vermeerdering van het aantal moleculen, die door die inAverking

ontstaat, groot genoeg, om, al heeft zij in geringe mate plaats, de

gevonden afwijking te verklaren. Dat die afwijking grooter gevonden

is bij het gebi-uik xan toluol, dan bij het gebruik van ^«-xvlol als

oplossingsmiddel is eveneens in overeenstemming met het gevonden

feit, dat de zwavelwaterstofontwikkeling bij het koken in het eerste

geval sterker is dan in het tweede.

Het onderzoek van de inwerking van zwavel op ^^-x^'lol geschiedde

door ons niet alleen, omdat het verband zou houden met de onder-

zoekingen A'an Aronstein & Meihuizen, (wij waren er niet zeker van,

of het toen gebruikte yy/-x_vlol geheel \rij \vas geweest van y>-xylol)

maar ook om over het mechanisme van het proces en vooral ovTr

het al of niet primaire ontstaan van het stilben en de secundaire

vorming van het dibeuzyl meer licht te verspreiden.

Scheiku)/(I/(/ Lahoraforbini der Polyteckiilsche School.

Delft, September 1902.

Natuurkunde. De lieer 11. A. Lorentz biedt eene mededeeling

aan ox'cr: i/JJc j/fondveir/clijl'/i/j/ci/ rooi- elecfroiio/i/i/rtisc/ie ver-

,'icldjn>ielen ui itonderabek lichamen, (tfyeleld idt de electronen-

theorie".

§ 1. De tiieorie die alle electromagnetische verschijnselen, \'oor zooxer

zij niet in den vrijen aether plaats hebben, met behulp van kleine

electrisch geladen deeltjes, electronen, Avil verklaren, gaat uit van

tweeërlei vergelijkingen, vooreerst betrekkingen die de toestands-

veranderingen in den aether l^epalen, en in de tweede plaats formules

20*
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(lic (\o ki-aclitcii welke (Ie elcctroiK'ii \aii den aellici- (hkIci'n inden

ajui<i,c\eii. Zij traelil \er\(>l,ueiis door ^cseliikte oiiderstelliii^eii omtrent

de in verselnllende lichamen voorkomende eleclroncii en over de

kniehlen die de ponderabele stof op deze deeltjes nitoefent, rekenschap te

geven van de verschijnselen bij dielectrica, stroomgeleiders en magneti-

seerbare stolFeji. In vroegere onderzoekingen heb ik, nadat ik had aange-

toond dat de wetten der electrostatica en der electrodynamica, alsmede

die voor geïndnceerde electrische stroomen nit de grondfoi'nndes knimen

worden afgeleid, de theorie in het bijzonder toege])ast o\) de voort-

planting van het licht in doorschijnende stoffen die zich met een

standvastige snelheid door t\en stilstaanden aether bewegen. Ik wensch

thans te doen zien hoe men voor lichamen van willekeurigen aard,

die zich ()[) deze of gene Avijze bewegen, vergelijkingen kan verkrijgen,

waarin niet meer van de afzonderlijke electronen sprake is, maar

alleen grootheden voorkomen, die op waarneembare deelen der licha-

men betrekking hel)ben, en dus voor bej)aling langs proefondervinde-

lijken weg vatbaai' zijn.

Beschouwingen en uitkomsten waarmede het onderstaande in menig

opzicht overeenkomt, ofschoon er in de wijze van behandelen veel

\ erschil is, \indt men in de tweede uitgave van Poincaré's Electiicite

et Optique.

§ 2. Ik zal, iiehondens eenige wijzigingen, in de grondvergelijkin-

gen dezelfde notatie en dezelfde eeidiedeu bezigen als vroeger; ook

stel ik mij weder voor dat de aether de electrisch geladen deeltjes

doordringt, zoodat ook wat het inwendige der electronen betreft, ver-

gelijkingen moeten worden opgesteld, die den toestand van den aether

bepalen. Ter vereenvoudiging woi-dt aangenomen dat de electrische

ladiiigcn o\('i' ruimten verdeeld zijn en dat de dichtheid der lading

eene doorloopejide fmictie van de co(')rdinaten is. Ofschoon men zich in

menige toepassing zal vooi-slellen dal de ladingen alleen in zekere

geheel \an elkander gescheiden klein<' riiimlen xoorkomen. een geval

waaraan nieii denkt aU men \an //electronen"' spre(>kl. vei-'dicnl hel

aaidtcNcling. de /.aak eersl iels minier op Ie \alten en zich te wv-

beelden dal de ladiii'a' op geheel w illekenrige wijze o\er de ruimte

vei'deeld is. Wij dcidvcn ons die lading aan ,/mateiMe" gebonden, al

slaan wij ook li-crced \an deze geheel af te zien. ou dan ook niet

meer te spreken \an de krachten die op (Ic geladen malerie. maar

\'an kraclili'ii die op de ladingen zelve werken.

Wij oiidei>l<'lleii dat \(ioi' elk \()liiine-elemenl, al veranderi het bij

zijne beweginu \an 'jrootle, de lading standvastig blijft.

I
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Zij mi () de diclitheid der lading,

ü de snellieid der geladen materie,

b de dieleelrische verplaatsing in den adlici', ')

é de electrische stroom,

f) de magnetische kracht,

1" de siK'llicid \;iii liet liclil.

Dan is

/>/V b =Q (1)

^ -f-
/>;,• (p 1.) =0 .. • (Il)

of

^ = i-\-Qv, (1)

7?oU^ = 4rrë, (III)

— 4 rrV- Rotb = i) ,
(IV)

/>/rh = 0, (V)

ternijl de electrisclie kracht f, d.w.z. de kracht die per eenheid van

lading op de geladen materie werkt, wordt gegeven door de ver-

gelijking

f
— 4.Tr^ b ^^ [c. Ij (vi)

§ 3. Wij stellen ons thans een lichaam voor met tallooze deeltjes

waarover electrische ladingen op deze of gene wijze verdeeld zijn.

Konden wij den houw daarvan en het tusschen en in de deeltjes

bestaande clectromagnetische veld geheel leeren kennen, met alle

allicht hoogst grillige en onregelmatige veranderingen die dit veld

van })unt tot i)iinl vertoont, dan zou het ons blijken dat steeds aan

de vergelijkingen (I)—(V) voldaan is. Het is echter duidelijk dat

een dergelijk tot in bijzonderheden afdalend inzicht in het mechanisme

der verschijnselen niet te verkrijgen is. Bij al wat Avij kunnen

waarnemen zijn een zeer groot aantal deeltjes in het spel, en het

middel om uit de medegedeelde grondvergelijkingen andere af te

leiden, die waarneembare grootheden bevatten, bestaat dun ook

hierin dat wij \an al de in de formules voorkomende grootheden

de middelwaarden beschouwen, die zij in cene zekere kleine ruimte

hebben. De afmetingen dezer ruimte moeten zeer groot zijn in

vergelijking met de onderlinge afstanden van nabij elkander liggende

deeltjes en toch zoo klein dat, wamieer wij over een afstand gelijk

aan zulk eene afmeting in liet lichaam voortgaan, de waarneembare
toestand van het Hcliaani slechts uiterst weinig verandert. Wij zullen

^) Wij stellen de dielectrische verplaatsing in den aetlier, don clectrischen stroom
en de magnetische kracht thans door kleine letters voor, om de overeenkomstige
groole letters voor soortgelijke grootheden, die later worden ingevoerd, te bewaren.
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oen eii ander uildnikkiMi door Ie /cuücii dat (\e arinctiiigcii phi/slsch

oneind'Kj h-lcin moeten zijn.

Wij defmieeren mi de middelwaarde van eene scalaire of eene

vector-iiToolheid A in eeiiiü' |)nnl 1* met hchnli» van de vergelijking

~'=\i''''-
<2'

waar S de grootte van eene liet jiunt /M)evatten(le {)h\sisch oneindig

kleine ruimte xoorstelt en de integratie over alle elementen dr daar-

\A\\ moet worden nitgcstrekt. Hel)l)en wij het grensvlak o dei-

ruimte S gekozen, en ^villen wij dan de middelwaarde voor eeii ander

pnnt P' bepalen, dan gebruiken wij xoor de berekening daar\an

tle ruimte S', die men verkrijgt, wamieer men S in de richting PP'
over een afstand gelijk aan de lengte dezer lijn verschuift. Overigens

behoeft de kens van den vorm en de grootte der physisch oneindig

kleine ruimte aan geene andere A'oorwaarde te Aoldoen dan dat de

.niiddelwaarden, die natuurlijk nog van de ligging \an het punt /-*

afhange]]. l»ij de \erplaatsing hiervan niet meer de snelle verande-

ringen vertoonen, waar\an zoo even gesproken Averd, dat er alleen

de veel langzamere Aeranderingen in zijn overgeble\^e]i, die men

bij de waarneembare grootheden kan opmerken. Om de gedachten

te bepalen kunnen wij aannemen dal het 0})pervlak ö een middel-

punt heeft, en dat dit met P samenvalt.

Dat nu de betrekkingen

-—- =: r— , enz., —-=r---
ox dx ot ot

gelden, ziet men gemakkelijk in. Wij kunnen derhalve, wanneer wij

in de vergelijkingen (D—(Y) en (1) van eiken term de middelwaarde

nemen, d eii h door t en |) \ei'\angen. eveneens Z)«; ^ door 7J/r b, enz.

Om uu Ie onderzoeken, weiken voi-m de vergelijkingen aldus aan-

nemen, is liet iioodig, in eenige nadere liijzonderluMlen Ie treden over

de deeltjes die wij in liel licliaam zullen onderstellen.

§ 4. Wanneer o\er een deeltje electri.sche ladingen op deze of

gene wijze verdeeld zijn, loont men gemakkelijk aan dat de electro-

magnetisciie werkingen die liet o|) al'staudeii, die groot zijn in \erge-

lijking met zijne afmetingen, iiiloereiit, bt'paald worden door de vol-

gende grootheden

j' (3)
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iQXrlT. iQydr, JOZCÏT, (4)

Ln-xdr, lo\.\,,(lr, ÏQi^~dr, (5)

|()r.,x^/T, ÏQVxydt, 1«>lvz'/t, en/., . . (6)

waarin x, _v, z de corx-dinaten van ccmi })Uii1 van het deeltje ten opzichte

van een daarin gekozen ooi'spi-ong voorstellen, terwijl r/r een volnme-

elenient is, en 'Ie integralen o\'er de geheele nitgestrekthcid van het

deeltje moeten worden genomen. Wij zonden nn kunnen aaimemen

dat in het licliaam deeltjes voorkomen van zoodanige gesteldheid dat

voor elk daarvan al deze uildrukkingen (3)—(6) merkbare waarden

hebben,- maar de duidelijkheid zal er bij winnen, wanneer wij ver-

schillende soorten van deeltjes onderstellen van zoodanigen aard dat

bij elke soort eenige van die gi'ootheden buiten beschouwing kunnen

bliJN'en.

(f. Wanneer de lading van het deeltje overal hetzelfde teeken

heeft zullen de werkingen die van de integralen (3) en (5) afhangen

verre de overhand hebben bo\'en die welke aan (4) en (6) beant^voorden,

zoodat wij \an deze laatste grootheden kunnen afzien. Zulke deeltjes,

die alleen door hunne lading en door de beweging die zij in hun

geheel hebben een veld teweegbrengen, denken wij ons aan het opper-

vlak van een geladen coiiductor opeengehoopt en in een metaaldraad

die een stroom geleidt in beweging. Wij iaiWqw zq geleidingselectronen

noemen.

/>. In de tweede plaats denken wij ons deeltjes die op de eene

plaats eene jtositieve en op de andere eene even groote negatieve

lading hebben, dus b. v. telkens eene vereeniging van twee electronen

met gelijke en tegengestelde ladingen. Meer in het algemeen gesproken

nemen wij aan dat voor deze deeltjes de uitdrukking (3) verdwijnt,

maiir dat (4) eii (5) van O verschillend zijn. Wij zeggen dat zulk een

deeltje electrUch gepolariseerd is en noemeii den vector

J Q^dr^x^ (7)

waarin r de van den oorsprong naar het element tZr getrokken vector

is, het electrische moment van het deeltje. Uit de onderstelling

I Odrz=0

volgt dat de vector p onai'Iankelijk is van de ligging van den oorspi'ong

der coördinaten.
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Men /ii'l uviiiakkclijk iii d.il

I
Q \ (I T := p., . enz. ,

I
Q IV d T = Pa , enz,

is.

Doelljcs waarin een elcctrisch moment kan worticn opüewekt moeten

wij in elk ponderabel dieleclricnm, niis«c*liic]i ook in nielalen onder-

stellen: wij zullen de in deze deeltjes voorkonuMide ladin,ü,(Mi korllieids-

liahe nie( <len naam pohirisatie-electronen aandnide]i.

e. In de derde |)laals verbeelden wij ons eene soort van deeltjes,

waarvan eene i>elijkmali,u' posiliefiieladen bolvormige seliil, wentelende

om eene middellijn, en een slilslaanden eoncentriselien bol met even

groote negatieve lading omslnitende, een eenvoudig voorbeeld zou zijn.

Zonder ons nu aan een dergelijk voorbeeld te binden, onderstellen

wij dat vooi- elk dezer deeltjes de integralen (3), (4) en (5) verdwijnen,

dat voorts de grootheden

I
9 X- (/ T

,

I
() X y (/ T , I o X r. (7 T , enz.

onafhankelijk van den tijd zijn, en dat eenige van <le iutegralen (6)

van O verschillend zijn. A'oeren wij dan den veetor

1 r
-^ \ i>\x'.\>\drz^\\\ (8)

in, d. w. z. den vectoi- met de componenten

1 r
>ïi.r = 7, I O (y iv — z ^:>, ) <l T. eir/.,

dan is het gemakkelijk aan te loonen dat

I
(> i\, X (Ir z=z ().

I
o i\, y (/ T = — nu , i q i\,. 7. f/ r = -\- ni//, enz. (9)

Daar nicii kaïi aantoouen dat een (hnMtje dat aan d(V-e onderstel-

lingen beantwoordt, hetzelfde maguclisclic xcld teweegbrengt als een

klein magneetje uiet hel moment ui, spi-eken wij van een t/(')n(ïi/-

netisecrd dtwltje en noemen \\\ het iiKitjiicfiscJn' inon/cnf ^ovyan.

Men zou x'oor eene ladiug r, die zich met de snelheid v» beweegt,

den vector et gevoegelijk <\o ,/lio(weellieid \au beweging der lading"

kuimoii noemen. Doet men dit, dan stelt de integraal in (8) het draai-

ingsmouient \au de lioeNcelheid \an Ix^veiiing der ladiugen ion o|)zichte

van den oorspi-ouii- xoor. liet is duidelijk dat zoodanig uionient

zal besl;i;iM wanneer er draaiende of iji kringen rondloopende ladin-

gen iu het <leellje zijn. en dal dus de onderstelling dal <leeltjes van

den aangegeven aard Noorkomen, veel ovcM-eenkomst heeft met

Ampèhe's theorie \an hel magnetisme. Wij zullen de ladingen



( 311
)

(lic door liiuuie beweging' het inoiiieiit m te voorschijn brengen, met

den naam mruinetisatie-electronen aainhiidon.

§ 5. l)ij d(> hei)aling van de ucniiddelde waarden der in (I), (TI) en (1)

vooi-konuMide grootheden zidlen wij gcbruiU maken van eenige hulp-

si el lingcMi.

(I. \'efl>eeldeii wij ons ovci' eene ruimte een onnoemelijlv aantal

j)unlen Q verspi'eid, o}) dergelijke afstanden van elkander als de

deeltjes van een ponderabel lichaam, en zij JN'' het aantal dezer pvmten

|)er volume-eenheid. Wamieer de dichtheid der verspreiding geleide-

lijk van het eene [)nnt der ruimte tot het andere verandert, zooals

de waarneembare dichtheid \an een lichaam kan doen, leiden wij

de waarde \aji ^V, die Avij aan een i)unt P der rnimté toekennen,

nit het aantal der pimlen Q af, die in eene physisch oneindig kleine

ruimte, waarvan 1* hel middelpunt is, gevonden worden.

Wij trekken uil al de punten Q gelijke en gelijk gerichte vectoren

QR = V en beschouwen een physisch oneindig klein plat vlak do,

met de naar eene l)e})aalde zijde getrokken normaal n. Wij vragen

naar het aantal der vectoren Q R, die door dit A'lakte-element door-

sneden worden, welk aantal wij positief zullen noemen wanneer de

ein(li)unlen, en negatief, waanneer de beginpunten aan de door ;? aan-

ge\vezen zijde van da liggen.

Is JV overal exen groot en liggen de i)unten Q onregehnatki ver-

spreid, zooals de molekulen van eene vloeistof of een gas, dan zal

het gezochte aanlal helzeltdc zijn vooi- alle even groote en evenwij-

dige vlakken do; daaruit viudl men gemakkelijk de waarde

X^n 'fa (10)

Zijn daarentegen de ])unlen Q regelmatig gerangschikt, liggen zij b.v.,

in de snijpunten van een ruimtenet, zooals het in de theorieën over de

kristalslrueltuu- beseh()u\\<l wordt, en zijn de vectoren <Q 7? kleiner dan

de onderlinge afstand <i dei- hel diehtsl bij elkander gelegen punten,

dan kan het voorkomen, dal \an eene reeks evenwijdige en gelijke

vlakken sommige een zeker aantal vectoren Q R snijden en andere

door geen enkelen vector gesnetlen worden. Wij heffen dit bezwaar
op do(u- het vlakte-element oi) om'egelmatige wijze te plooien of te

golven, zoodat de afstanden, w\aarop het zich van een plat vlakje

do met de normaal n verwijdert \an dezelfde orde van grootte zijn

als de afslaud d. Ook dau koml men weder tot de waarde (10), als

men onderstelt dat ^Y overal e\eu groot is.

Verandert X langzaam \'an i)unt tot punt, dan mag men nog dezelfde

uitdrukking aannemen, nut. men onder X de w atirde in het zwaarte-

j)mit Aan da verstaat.
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b. Past iiK'ii \\v[ u'cxoihIcik' lor <»|» do \'(M'S('liill('ii(l(' clciiieiiloii da

van oen ji'OsloU'ii (i|>|>(M-\iak o. <laii \iii<ll iiicii xooi' hel Nci'scliil van

het aantal n, der eindijuiiten II cii liet aantal n.^ der l)ojj;iii|)iiiiteii Q,

die daai'biinien liggen,

Hj— 1).^ = —
I
N^ndö (11)-/.v.,

Hierbij is ondersteld dat de normaal ;/ naar ixiitcn is getrokken.

c'. Laat eene ruimto eén groot aajital aaji elkander gelij'k(Mleeltjes

bevatten en zij
<i

eene scalaire grootheid die in de juuiteii A^, A.^,

. . . Al: van zoodanig deeltje de waarden q^, q.^, . . . (j/^ heeft. Wij

stellen ons voor, dat de ligging der pnnten A^, A.^, . . . .1/,- en de

waarden (/^, (/.^, . . . qt in elk deeltje hetzelfde zijn en dat

<h i- V, + . . . + v/.
:- O (12)

is. De \'raag is de som 2q der waarden q te bepalen voor alle punten

A die binnen het boven beschouwde gesloten oppervlak a liggen,

eene som die van O kan verschillen omdat deeltjes door het oi)per-

\lak (looi'.'^iieden, worden.

Wij nemen in elk deeltje een oorsprong O aan (in alle op dezelfde

wijze) en donken ons daar / samenvallende punten 0^, O^, . . . ()k,

aan welke Avij de waarden — q^, — (/.^, . . .
—

qic toe\'oegen. Wij

kunnen dan niet het oog op de vergelijking (12) de punten ^M)ij de

l)unten A mederekenen. De vectoren (\ A^, 0.^ A^, . . . (>/, A/c noe-

men wij i"i, r.^, . . . 1"/,-. Het deel der som 2£q, dat van de punten

Oi en A^ afhangt, is nu, zooals men gemakkelijk door toepassing

van de formule (11) vindt,

—
I
NQi \\,i d(7,

en dergelijke uitdrukkingen kan men voor de deelen die \"an O^ en

.•l.j, (^^ en yla, enz. afhangen, opstellen. Voort men \()or elk

deeltje een vector

C\ = :^qi' (13)

in en stelt men

A\i = 0, (14)

dan wordt de gezochte som

- i O.u'lii (15)
«

^

Deze uitdrukking geldt ook (verg. boven onder a), wanneer iVge-

Icidelijk \aii |)unt tot puul \(M'anderl, en eveneens, zooals men
gemakkelijk in/iol. wauuoor dit mot don xoctor C] het geval is. In

beide gevallen haugl ook de vector O van dv eoriidiuaten af. Wij



( 313
)

nemen nu eindelijk het opixTvlak a pliysiscli oneindig klein ^). Vol-

gens eene bekende stelling mag men (Uin (15) vervangen door

- Dlv as (IG)

wanneer S de binnen o liggende ruimte is.

(L In plaats van aan te nemen dat de grootheid q slechts in

enkele punten van ieder deeltje wordt aangegeven, kuimen wij

onderstellen dat zij voor r/k [)unt vim het deeltje eene waarde heeft.

In dit geval, waartoe wij o\'ergaan door het aantal der straks

beschouwde i)unten onbepaald te laten toenemen en </ door y^/r te

vervangen, nemen wij aan dat voor elk deeltje de ruimte-integraal

J
,/t

is. Wij vervangen de vergelijking (13), die ter bepaling van den

vector q diende, door

q =
j

r/i-f/r, (17)

over een enkel deeltje uitgestrekt, en vinden dan als wij onder O.

den vector (14) blijven verstaan, voor I (/ (/t, over de ruimte S binnen

het gesloten oppei-\lak ö genomen, de waarde

— Biv O,. S.

Deelt men dit door S, dan verkrijgt men, volgens de definitie

van § 3, de gemiddelde waarde van (/, dus

^ = — Dlv Cl (18)

Men overtuigt er zich gemakkelijk van dat deze vergelijking ook

kan worden toege})ast wanneer in de verschillende deeltjes niet

dezelfde verdeeling der waarden van q gevonden wordt. Men moet tlan

voor elk deeltje onder i den vector (17) verstaan, Avelke vector nu niet

meer voor alle deeltjes dezelfde is, en onder O de som van alle

vectoren q, per volume-eenheid berekend, d. w. z. men moet £> defi-

nieeren door de vergelijking.

= -7^^1' (19)

waar de som zich uitstrekt over alle deeltjes die yekeel binnen eene

physisch oneindig kleine ruimte S liggen.

e. Beschouwen \vij eindelijk de middelwaarde eener grootheid q,

') Wij nemen hierbij aan dat de moleculaire afmetingen zoo klein zijn dat het

oppervlak ff, dat zelf reeds physisch oneindig klein is, in elementen kan worden
verdeeld, waarvan de afmetingen nog veel grooter zijn dan de onderlinge afstanden

der molekulen.
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waarvan ^\c iiilograal {(/) = 1 (jdr, over één deeltje uitgestrekt, niet,

zooals hoven ondersteld werd, verdwijnt. Heeft die grootheid in alle

]»unten Aan oen deeltje dezelfde waarde, dan mag men klaai-hjijkelijk

stellen

( )[) de omstandigheid (hit het oppervlak 6 sommige deeltjes doorsnijdi,

waarop het straks aankwam, behoeft dan niet gelet te A\()i(k')i.

Is eindelijk eene grootheid (/ op \villekeurige wijze ovei' een (hieltje

1

verdeeld, (hm l)ereKenen wij de middelwaarde q^ = —{f/} voor een
s

deeltje (s volume daarvan) en stellen in elk punt (/
— (/^ = q^. Men

heeft dan

? = 71 + q-2

en kan de middelwaarde q^ op de zooe\Tn aangegeven wijze en de

middehvaarde ([.^ met behulp van het onder (/ gezegde berekenen.

§ 6. Wij zullen thans de gemiddelde waarden der in de ver-

gelijkingen (1), (II) en (1) voorkomende grootheden q en q y berekenen
;

elk daarvan kan iu drie deelen gesplitst worden, die resp. van de

geleidings-eleeti'onen, de ])olarisatie-ele('tronen en de magnetisatie-

eleetronen afhangen. Hij de l)epaling der middelwaarden zullen wij

aannemen dat de besehouwde ponderabele stof eene zichtbare

beweging met de snelheid ii'* heeft ; wij vei-staan onder c de snelheid

die de geladen materie bovendien nog heeft, en vervangen dus in de

vergelijkingen t> door \\> -\- \>, zoodat wij bij het opmaken \an den

gemiddelden stroom q vo en q \> te berekejien hebben.

tl. Geleidingselectronen. De gemiddelde waarde van (>, voor zoover

zij van deze electronen afhangt, Jioemen wij do diclithi'id dei' iraar-

iii'cinhare electrisclu' hidiiKj ; wij stellen die xoor door ()j.

Voor de gemiddelde waarde S van q \x> kan men sehrijven

^ = ^>, u\

welkeji vector wij den coiwectiestrooni noonion.

Eindelijk noemon wij den vector

\()()r (Ie geleidingseleclronen l>orokond, (Umi (/«''c/d/iiifssfroo))).

h. l*(>l(iriMntle-e1ectroneii. Laai in lid ix'schdiiwdc lichaam lall()()Z(^

i'icciriscli licpolariscrrdc dcclljcs Noorkomcii ; zij p liol oloclrische

moiiicnl \an coii daarvan on

1> =^
g

:^^ r (20)
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Deze ver^elijkin.U', waarin wij liet somteeken opvatten evenals in

(19), bepaalt een \'cctor dien wij liet electrische nioinent per vohinic-

eenheid of de electriscJie polarisatie zullen noemen. Let men nii oi) de

A ergelijking (7) en maakt men gebruik van de uitkomsten der vorige

§, dan vindt men voor de iniddehvaarde q, \(K)i'zoover deze van de

polarisatie-eleetronen afhangt, en die wij (>.^ zuilen noemen,

(?, = — Dlv '^.

Wij merken vervolgens oj» dat de snelheid a^ voor alle i)nnten van

een gepolariseerd deeltje ais even groot mag i)eschoinvd worden. Ten

gevolge van \Qdr:=z{), is dus voor een enkel deeltje

I
Q \X)x fZ T = \()\xiydrr=. \q uu dr = 0.

Daaruit volgt dat men de middelwaarden q -^x , Q lï^y
, q ïv>. volgens

de formule (18) mag berekenen. Dit geeft

Q >Va- = - J5Ü' (>üx ^), enz (21)

Wij hebben eindelijk nog q \) te bepalen. De grootheden ()iv, Qv,/,

Q\>- verkeeren in het geval dat aan liet einde van § 5, e liesproken

werd. Men kan echter aantoonen dat men onder bepaalde omstandig-

heden, met name bij genoegzaam kleine waarden der snelheden

^x, ^1/, ^z en xnn de afmetingen der deeltjes, bij de bespreking dezer

grootheden van de in § 5 door q.^ voorgestelde middehvaarden mag-

afzien. Wij zullen dus l)ij de bei)aling van qm niet letten op de deeljeé

die door het oppervlak a doorsneden ^vorden.

Voor een enkel deeltje is nu

en dus, waanneer Avij eene ph vsiseli oneindig kleine ruimte in het oog

vatten, die aan de beweging met de snelheid Jï> deelneemt, voor

die ruimte

ƒ
d

Q\) dr = ~- 2£ p
dt

Blijkens (20) mogen wij hiervoor sehrijxen

i**^"'-

zoodat

o u
ir ld

wordt.

Bij de uitvoering der differentiatie moet men hier letten op de

verandering van ^P in een punt dat met de zich bewegende materie
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niedegaat. Dus is, wanneer ^p op een \'ast punt der ruimte betrek-

kinp: heeft,

c/]) . d^ïJ op ö^)

Daar xerder

— = S . Bk' w
dt

is, verkrijgt men— • öp dp dp ,,

^ü = ^^ + av -.- + a\/ Y^ + lö,-^ + 'P iv-'V' u^
üx oy dz

Eindelijk vindt men, wanneer men dit met (21) vereenigt, voor

de mid(kdwaarde van den stroom, voor zoover die aan de polarisatie-

electronen is toe te schrijven,

('. MrKiiieüsatle-electwiu'ii. Wanneer nu ook nog gemagnetiseerde

deeltjes (§ 4, c) in het lichaam voorkomen, dan leveren deze niet voor

Q en Q\\>, maar wel voor 90 eene bijdrage, die men weder met

behulp \an (18) kan berekenen, daar voor elk deeltje de grootheden

(5) verdwijnen.

Wij verxangen vooreerst in de formules der xorige § tle groot-

heid q door QXfj:. Dan wordt volgens (17) en (9)

q.r = O, q,/
— — ni-, qr = + nty.

Derhah'e, wanneer wij onder ^^X het maxjnetlsch moment per

rohune-eenheid, of de ma(/neti.satie verstaan, te definieeren op eene

dei'gelijke wijze als ""^J,

O., = <», l\ = - ^Ir. O., = f %.
De foi-mule (18) geeft uu

-- dl^i, ^^^i,,

^'^ = -07 ""07'

met «k'i'gclijke \vaai'<l('ii \(»(»r o^y en ov^:.

De middelwaarde van den stroom, xoor zoover die van de magne-

tisatie-electroneii afhangt, is dus

Wij zidlcii dezen xector den //"-/ 'A' iii'n/iictisittic at'quu'ulentt'n

sirooiii uoeiiK'U.

§ 7. Wij vallen nu de versehillendc bij(h'agen noot <ie middel-

waai-dc van \vt\ 1 v >
' l ; ',

l .11 Li, I. v : *• 11 1 ; 1 ) ) u , samen.

Stellen wij

i> 1=: b -f ^p (22)

2S = 3^, (23)

en 3v = iïoU'P . »v| (24)
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(Iciii \'erki'ijgeii wij

ö = 25 + 3 + Ci -f .^i + Hot ^^1.

Wij /ouden deze geheele uildi-ukkiiig- den stroom in iict [)ondera-

bele licliaani kunnen noemen, maar overeenkomstig het spraakge-

bruik zullen wij den laatsten term daar niet onder l^egrijpen. Wij

noemen den vector

<c
— ïï35 + 3 + ^' + ^ (25)

den electvischen stroom, en moeten dus

~iz=z:Z -^ Rotm (26)

stellen.

Men kan 2) de dlelecti'lsclu' vcrphidUiiKj in het pondeirihcle Ikliaani

noemen en 95 deii i'jerplaat/uKjsstroo in . De totale stroom S is blijkens

(25) samengesteld uit dezen verplaatsingsstroom, den geleidingsstroom

3, den convectiestroom C en den vierden vector 3v, dien wij in na-

volging van PoiNCAiiÉ den Rönt(/enstroom kimnen noemen, daar de

electromagnetische werking \an dezen stroom^ die blijkens (24) alleen

bestaat wanneer een gepolariseerd dielectricum zich beAveegt, bij eene

welbekende proef Aan Röntgen is waargenomen.

§ 8. Dm nu verder de vergelijkingen zooveel mogelijk in een

bekenden vorm te brengen, stellen wij

F=35, (27)

'ïi—4:n:m = Sp, (28)

4.T V'b^a, (29)

welke grootheden \\ij uu de nni(/netischc, inductie, de nnvinetische

kracht in het jionderahele lichaani en de electrische Lrncht in het

ponderabele lichaam zullen noemen.

De vergelijking (I) geeft, als men voor de dichtheid der waar-

neembare lading niet meer (>,, maar q schrijft,

Div D = (> — Dlv \^,

dus

Divi:) — Q (1')

Verder leiden wij uit (1), in verband met (I) en (II) af

Div é = O,

dus ook _
Div é = 0.

Daar, blijkens de daarvoor gevonden uitdrukking Rof^l, de met
de magnetisatie aequivalenlo stroom op zich zelf solenoidaal verdeeld

is, hebben wij ook

Div<B — (Il')



Uit [\\\ Nolitl. waiuioiM- wij de waarde (26) invoeren,

h'ot ^^ ^ 4 rr e + 4 rr I^ot ^'il,

dus, \\e,ij:ens de belrekkiii'i'

5) = .fp + 4 n- \)3^,

die uil (27) en (28) voorlvloeit,

Hot /? = 4 rr 3 (lU')

Uit (IV)

Rof^— — 'h (IV')

en uit (V)

J)U- -5 = (V)

Deze \'ei-,!4elijkini>en stemmen, wat hun vorm betreft, alle met

bekende formules overeen en in deze overeenstem ininu' ligt de reden,

waarom wij deji sti-oom @ gedefinieerd hebben door de vergelijking

(25) en aan de vectoren ig, Ö de l)ovenvermel(le namen hebben

gegeven. De vergelijkingen (27) en (28), die ter bepaling van '^ en

J^ dienden, doen ons zien wat wij \'olgens de liiei- ten grondslag

gelegde theorie in een medium met moleenlaire struetuui- onder de

magnetische kracht en de magnetische inductie Ie verstaan hebben.

Aan de bovenstaande vergelijkingen (T')—(V), die voor elk lichaam

gelden, moeten uu nog foi-mules ^vor(len toegevoegd, die voor ieder

lichaam iji het bijzonder het verl)and tnsschen ö (of ï)) en ^", en dat

tnsschen "ï» (of '^) en Sp ^) uitdrukken. xAIet de l)eschonwing dezer

betrekkingen zal ik mij hier uiet bezig houden. Ik merk alleen op

dal de alleiding er van (waarbij, wat 5 of ö betrefl. \an (VI)

gebruik gemaakt moet woi-den) o|> eejie beschouwing overdek/mole-

culaire beweging" der electronen en de omstandighede]i die het elec-

(risch en magnetisch moment van een enkel deeltje bepalen, moet

berusten.

Natuurkunde. — De Heei* K \mkri,in(;ii Onnhs biedt uauieiis Pi-of.

Dr. .1. I*. KuFAKN te Dundee aan eene mededeeling, getiteld:

II krUische rerschljnschni hij (/edi'c/tc/i/k niciKihni'e rloi'iMolJ'eii,

lüliaan en Mcllinhdcolwl.

Eenigen tijd geleden oudernauicu de lieer W. (i. Uomson en ik

een onderzoek o\er de \'erdiclitiiigs\crscluiuseleu bij lueugsels xaji

twee sloffen, die in \loeistoftoestau<l uiet iu alle \ erJKMidiuLicii uieng-

baar zijn. Na hel Ncrschiineii \au (tu/e liierdu betrekkiuu' hebbende

1) Zie VoiGT, Elcclroneiihypoliiese uiid 'flicoiie iles Magnetismus. Naclir. d. Ges.

d. Wiss. zu Göllingen, lltül, Ik-ll. :J.
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vcrIijiiMicliiiu- ' (Iccldc Prol'. \ a.n J)i:k' Waai.s jiaii deze Ver;ji,';i(l('i'iii,u'

oxMiiiie /(HM- belangrijke heselioiiwijigeii Jiaar aanleidijig' van onze iiit-

konisteji mede') en ook in liet later verseiienen tweede Deel van zijn

Hoek ()\er de C'Ontinuïteit '^ worden cenige bladzijden aan de bespre-

kin.u' d(M' ^XMKXMnde verschijnselen ,iie\vijd. Xa het verschijnen vaji do

niededeeling' xan Prof. van der Waals wendde ik mij tol hem mei

enkele l)ezwarcn, die zich bij de lezing bij mij hadden voorgedaaji,

eji hij deed mij o|» de meest voorkomende ^^•ijze een antwoord op

mijne opmerkingen toekomen. Ofschoon niet in allen deele tevreden

gesteld scheen, het toen onnoodig mijne besclionwingswijze openbaar

te maken en besloot ik liex^er te wachten, totdat ik in de gelegen-

heid zou zijn tegelijkertijd door nieuwe proefnemingen onze kennis

in het gejioemde gebied te vermeerderen.

Zeer onlangs lieb ik nu het onderzoek weder opgenomen en de

\erkregen uitkomsten, hoewel uit den aard der zaak nog bij lange

uiel \'olledig, schijnen belangrijk genoeg om nu reeds kortelijks te

woi-den medegedeeld en in samenhang met de vroegere te ANordcn

liesproken.

Om \erschillende redenen, welke hier niet behoeA'en te worden

herhaald, hadden Avij onze keuze bepaald op mengsels van kool-

waterstolFen met alcoholen en Avel om te beginnen van ethaan met

de laagste termen der alcoholenreeks. Ojize uitkomsten kwamen toen

in het kort op het volgende neer.

CHOH

FiR- 1.

1) Zeitschrift für Pliysik. Chemie i>8, p. 312—305. Phil. Mag. (5) 48, p. 180— ;i03.

-) Kon. Ak. van Wet. Ainslcinkxm 25 Maart 1899.

^) Die GonlinuitiU etc. II. 1900. p. 184—192.

21



( 320 )

V'jor iiiciijnscls mei cllivl-, projiyl-, isopro|>yl- cii liiil vl-alcoliol

beslaan twee ji;reii.sl(Mii|)(Maliii-oii .1 en ]i (li^iiiir 1) waarlusschcji drie

pliaseii — twee vloeistoileii en (lani|) - mogelijk zijn eji uvei-eeii-

koinstig daarmede bestaat de plooiptmlslijn uit twee takken, C\A

v\\ (\B; (\ is het kritisch piinl xaii cl haan, (\, dal van den alco-

hoL Bij ethyhiicohol lig^geii de twee punten .1 en /j nog betrekkelijk

ver uiteen: bij de lioogcre termen naderen zij allengs tot elkander

en bij amylalcohol werd geen vorming van twee vloeistoflagen meer

gevonden ; daar is dus de plooipuntslijn een doorloopende ongebroken

lijn, die de beide kritische punten 6\ en C.^ op normale wijze

verbindt.

Bij methylalcoliol, den laagsten term (It'v alcoholrt^eks, werd weder

het stuk (\A en de diiepliasenlijn waargenomen, maar eeji i)unl />

waar beneden de vloeistofFen zich evenals bij de hoogere termen in

alle verhoudingen zouden mengen, werd niet gevonden. Omtrent het

beloop der plooii)untskronnne, die bij C, het kritisch punt van methyl-

alcohol aanvangt, bleef toen ook volkomen onzekei-heid bestaan.

Prof. VAN DER Waat,s' zooevcu aangehaalde beschouwingen betroffen

nu vooreerst de verklai-ing van het gedrag der eerstgenoemde groeji

van mengsels en dan ten tweede het afwijkend gedrag van methyl-

alcohol en de voorspelling \an het verdere beloop der verschijnselen

buiten het gebied onzer waarnemingen. De proeven, die ik thans aan

de Akademie wensch mede te deelen, betreffen juist dit laatste punt.

In de eerste i)laats wijst Prof. van der Waa]>s aan, hoe de twee

ki'ilischc lijnen (\A en ([J^ lot een vereenigd kumieu wiu'den door

deze in het gi'bied der metastabiele en labiele toestanden door te

trekken — dit gebied zal ik het i/t/woirl/'sc/ic" noemen (zie fig. J). In

oirze verhandeling Avezen wij reeds aan, dal de waai-genomen verschijn-

selen geheel wei'den verklaard door hel ontslaan eenei- nieuwe /ijplooi

niet pI(>oi|>nnl uil de hoofdplooi op het i|'-\ lak en het daaraajiv(»lgens

verdwijnen van het eerste ()looipunl '). Wanneer men nu jum de

hand van de (torspronkelijke ond(Mv,oekingen \an van der Waals en

de \ei-|iaudeliug \an Koirrr.w K(i '') de \ (»rm\eraii<leringen \an hel

il'-\lak in hel Iheorelische gedeelle in <'en (le.rgeiijk geval nagjuit, dan

blijkt hel onmiddellijk, <Ial men de eenx'oudigsle voorstelling verkrijgt

door aan Ie nemen, dal zich bij /.ekere lem|)eraluu!' bo\-en 7'/^ iu

hel liicoi'clische gedeelte der plooi op de spiiKxlale lijn een gesloten

plooi begint Ie xoruieu, die //ich bij verlaging allengs uitbreidt, loldal

een <ler plooipuuleii het plooipuni \au <le (mm'sI(^ sooi-l ^' iiij J de

1) 1. c. |). :{r>s— :{.)!>.

2) Arch. NócrI. 2t p. ^'Xt—'.im iii li..l hijzomk-r |.. 'Mi\ voiv.

=*) Zie KouTEWEG 24 p. (37.
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cojiiiodalc lij'ii (loorslool (Mi /.(XKkx'iidc lol de xorMiiiiiu' der subsidiaiie

]»I()()i c'ii NiiJi den dri(!j)luisoji driclioek aaideidiiiij,' «iccfl. IJij xoi'derc

kMiiporaliinrsvorlcif!,iiig' wisseli liet iiiweiidijic i)lüoipiuit \'aii ])artnei'

CU <iaal 1111 iriot liet ooi-sproiikclijke plooiptint der lioofdplooi een

kriiiuplooi Noniieii : hij ]> I)ei>-inl (k^ coiuiodaie lijn (kjr iKtofdpIooi

d(^ze ki'iiiiiplooi Ie oiiisliiilcii. Men kan dan bovendien nog' aannemen,

dal de kringpkjoi zieli l)ij nog kiger temperatuur tot niets tezamen

trekt ^). Brengt men nu de gcscketstc veranderingeji in de /y-^figuur

over dan xcrki-ijgl men de tiguur, die door Prof. vax dkr Waai.s

uit de onze werd afgelekl. ()[> ket bekxngrijke denkbeekl om de

tlieoretiscke lijnen in de />-/-figuur door te trekken waren wij niet

gekomen.

Nu merkt Prof. van ükr AVaai-s op, dat deze uilkomst in tegen-

spraak is met de Aroeger door kem bewezen eigensekap-'), dat een

normaal mengsel van normale stoffen wel een maximum of minimum
kriliseke temperatuur, maar niet beide tegelijk bezitten kan. Hieraan

kii(>()[)l ziek een mijner bez^val•en vast. Vooreerst geldt deze eigen-

scliap alleen zoo de eenvoudige toestandsvergelijking doorgaat ; maar

nog gekeel afgezien daarvan, is ze afgeleid voor de kritiscke tempe-

i'atuur der ongesplitst gedackte mengsels en ket moet daarom voor

mogelijk gehouden worden, dat de kromme lijn voor de werkelijke

kritiscke temperatuur d. w. z. de plooipnnts-temperatunr A'an een

normaal mengsel zoo\Ael een mininnim als een maximum vertoonen

kan. riieroj) ant\voordt Prof. van der Waai,s ") dat in de bunrt van

een maximiim of minimum de beide kromme lijnen ziek te nauw
aaneensluiten, dan dat <lil mogelijk geaclit moet woi'den. Doek deze

bewijsgrond bevredigt mij niet. Immers de twee krommen raken

elkander daar, waar bij de kritiscke temperatuur een maximum of

minimum (htinpspniiniiKi bestaat, punten, waar de samenstellingen

der coëxisteerende pkasen gelijk worden. Doek dergelijke punten

bestaan in ons geval dunkt mij niet; wel komen op de i)looien een

maximum of inininuim voor telkens wanneer de connodale de spino-

dale lijn doorkruist, maar deze punteji dragen een gekeel ander

^) Of dit laatste ecliter het geval is, schijnt mij althans twijfelachtig. Het ontstaan

van de kringplooi bij daling der temperatuur is wel aan geen twijfel onderhevig,

daar bij zeer hooge temperatuur het oppervlak in deze buurt zeker geen abnor-

maliteit vertoont ; maar deze voorwaarde bestaat bij lage temperatuur niet en liet

samentrekken van een kringplooi bij afkoeling is in tegensspraak met den algemeenen

door Prof. van der Waals uitgespi'oken regel omtrent den invloed der temperatuur

op de uitbreiding der plooien.

2) Arch. Néorl. t24 p. 23.

'0 Gonlinuilal II p. 188 regel 17 van boven.

21*
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l\ar;ikt(M- daii de oorstgenoeiiKlcii. I >(• dric-plia'-cii dinkkiiiLi' xoor

iiuMiuscls \aii ('lliaaii cii <lt' alc(tlntl('ii liut liis^clicii <!( (liMd<kiii,i:,'en

dv\' hi'slaiiddoc'lcii in cii il<. zie dus ^ccii reden om aan te Jienieii,

tial (M- noLi: aiuk'rc niaxinia ol' minima Noorkomeii. Indien deze eolilei'

niel Iteslaan dan Ix'hdd'l er ucen nanwc aansinitinii.' (k'i' twee kritische

krommen in (k^ bnnrt \aii liet niaximnm ol' minimnm in de kriliselie

lemperatnnr Ie worden \er\vaelit en ik /ie (\\\i< ^cen reden, waarom

de oniïe'^piit'^te ki-itiselie lijn in de insNormini;- zon moeien deelen.

Ik \\(ird in deze meeiiing \erslerkt door de opmei-kinu-, dal Prof'.

IvüHTKWK(; reeds in 1iet symmetriselie geval dergelijke \ervormingeii

en aI)normalileilen in de d\Viir,sj)looi is tegengekomen en liet komt

mij dns \(ior, dal theoretisch zelfs stoffen, die de toestandsver-

gelijking volgen, een dergelijke |)looi|)nnlskromnie mei lus kunnen

bezitten.

^[q\ liet bovenstaande wil ik niet zeggen, dat. de ongesplilstc kritische

lijn geen bis zon kunnen hebben of dat ik de hvpothese Aan Prof.

VAN DKR Waals, dat hier de ahnornuiUtcit dar alcoholen in het spel

is niet als zeer belangrijk en ook als waarschijnlijk jnist beschouw;

als de hypothese maar niet wordt verstaan in dien zin, dat het

a |)riori zon kunnen worden bewezen, dat normale stoffen geen

dergelijke abnormaliteit knnnen vertoonen. Maar ik herhaal: het is

zeer waarschijnlijk, dat de besproken vervorming en in het algemeen

de voi'ining van twee vloeistoflagen hoewel theoretisch — bij bijzondere

waai'den der constanten — mogelijk, toch in werkelijkheid alleen bij

aiinormale stoffen voorkomt^)

In de p-t tignnr ziet de doorgetrokken kritische lijn er nn zoo

uil, dal men geneigd is met Prof. van dkk Waat,s te zeggen, dat

men hier te doen heeft met een abnormaliteit in de dwarsjdooi en

iii<'l met een lengleplooi. \'olgens de proe\en \an van 1)I',|{ Lkk"'')

iieeft de lengleplooi bij mengsels van water en pheiiol een |)looipnnl

aan de zijde der groote volnniens en kan zij boven zekere tempe-

ralnnr geheel onariiankelijk van de dwarsplooi optreden. Prof. van

i)Ki{ Waai.s schijnl daard(»or geneigd Ie zijn deze eigenschappen als

karakteristiek o]) Ie \aiten en bezwaar Ie hebben, om het gedeelte

iWv |ilooi, dal naar de A-as gekeerd is den naam lengleplooi toe te

kennen. Siraks zal blijken dal aan die op\atliiig niel kan wen-den

vaslgelioiiden en daarmede xcrvall alllians deze grond voor hel aan-

genomen onderscheid. .Maai- b(>slaan blijfl de bijzonderheid ''i, dal

•) (loiiliiiuiliil II |i. 17(). Do mogelijkheid oin w\\ hclrekkiiii;- liissclirii (/|., ccikm-

zijds OM f/ii eii tl.,, aink-rzijds ;if Ic leiden niocl ik lycIwijlVlcii.

-) Zeil.sclir. lMiy.sik. Ciiemie, WW, p. 0!2:2, (i;}().

'^) Zie Conlimiileil II |>. JSS,



( 323
)

(Ie ]>lo()i|)ii]ilslijii iii liel l)o.s|)r()kcii g'cval een doorloopeiide lijn is,

iiulieii men juinielijk over liet boxen aangestipte bezwaar tegen liet

samentrekken vim hel kriiigplooilje l)ij afkoeling heenstapt. Maar

zelfs (laii \('i'(li('iil het opmerking, dal lijdelijk op het if>v]ak twee

oiiafhaid<elijke plooien bestaan, de een geheel of gedeeltelijk binnen

<le ajidei-e en dat dns bij de besehonwing van het t^^-vhfk zelf de

tegenstelling tnsselien dit geval en dat, waar een werkelijke lengte-

plooi I)estaan zon, niet zoo sprekend is. Bovendien wordt het ontstaan

der afwijking in de dvvarsplooi aan dezelfde oorzaak ^— associatie—
toegesehre\'en als het ontstaan eener lengteplooi ; heeft men echter

beide verschijnselen als openbaringen van dezelfde oorzaak leeren

l)es('lioiiweji, dan vcrinindert de neiging om een verschil in de be-

naming in de beide gevallen te blijven handhaven.

We voegen hieraan nog de volgende o[)merking toe.

Wat de oorzaken ^^an haar optreden aangaat, l)estaat er een sprekend

\erschil Insschen dwars|)Iooi en lengteplooi. De eerste hangt in hoofd-

zaak samen met de bochten in de V'-hjïi<?i^ \'oor de afzonderlijke

mengsels, de tweede met de wijze waai'op deze lijnen van mengsel-

tot mengsel veranderen. Bij de vormijig der laatsten speelt zeker wel

associatie een hootdrol. Ondanks dit dnidelijk verschil zullen zich

allerlei gevallen kunnen voordoen, waarin het onmogelijk zijn zal

\ast te stellen of men met een plooi A-an de eene of de andere soort

Ie maken heeft, en of een plooipinit bij de eene of bij de andere

[dooi behooi't. Een sterk xooi-beeld hierxau zullen wij siraks tegen-

komen, waar <le d\\ars[)looi met haar plooipunt allengs ongemerkt

in een naar de A-as gekeei'de plooi overgaat, waaraan de naam

lengtejdooi niet kan worden onihouden.

Beschouwen wij nu het geval van melhylalcohol en elhaan.

NOordat ik de lueuw verkregen uitkomsten mededeel, \\\] ik Prof.

\ AN DKR Waals' beschouwing en zijn \er\vachtingen in het kort be-

spreken. Prof. VAN DKR Waals neemt aan, dat d<^ kritische lijn ook

in dit geval een doorloopende is met een bis, die dilmaal niet naar

beneden, maar iiaar boNcii gekeerd is. ^) Tegen deze opxatling laten

zich eenige l)ez\varen iid)rengen.

De ki'ilische lijn, aamangende in hel ki'ilisch puul \an elhaan C\,

eindigt op het praktische gedeelte \an het oppervlak bij .4, heteind-

punl dei' drie[)liaseuliju, exciials in hel xoi'ige gexal, en het vervt»lg

erxan kan dus alleen een j»looipunt o[) het theoretische deel vooi'-

slellen, en daar bij hoogere lemperatuur geen drie phasen bestaan,

kan die [)looipnntslijn dus ook niet meei- te voorschijn komen. In

1) Zie figuur Kon. Ak. 25 Maart 1899 p. 5.
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do fip:nur bclioorf zij dus vooreerst xciorMj .1 geheel ueslipjjeld zijn,

in plaats van nedccllelijk dooruotrokkon, en zij kan ook niet worden

ji;eïnt(M'|»i-('tecrd alsof ze ,<iedeeltt>lijk Ie \'er\vezeidijken wai'e. lu dit

geval werd de M)rin der kritisehe lijn weder met liet ot)<i,' op het

oniiesplilsie kritiselu' |tunt afgeleid; hier hebben wij dan een s})rekend

geval, waar men met behulp van deze lijn in het geheel geen gevolg-

trekking kan maken ten opzichte van de werkelijk waarneembare

kritisclie lijn.

Met zekeren sehroom Avaag ik het bovendien twijfel uit te spreken

omtrent de juistheid van de voor dit mengsel aangenomen ond)uiging

der theoretische kritische lijn. l>eschonwen wij n.1. hel \lak bij hooge

temperatuur dan bestaat zeker weder geen abnormaliteit en niets

anders dan de dwarsjdooi: bij afkoeling moet zich nu weder een

kringplooi vormen, waarvan het eene plooi|)unt de hoofdplooi bij .1

doorstoot, om daarna zich allengs naar C\ te bewegen. Nu is weder
de driephasendrukking kleiner dan de ethaandrukking en hel kring-

fdooitje komt dus met zijn i)Iooi})unt naar de zijde der kleine volu-

mens door de hoofdplooi heen en dit is een [)looii)unt van maximum-
drukking. Is het dan niet het eenvoudigste om aan te nemen, dat

bij het andere plooipunt op dit plooitje de laagste drukking behoort,

zoodat de drukkijig uitgaande van dit laatste |)looipunt {2'^'' soort)

eerst rijst, dan achtereenvolgens door een maximum en nnnimnm
heejigaat en eindelijk in het andere plooipinit (1''''^ soort) haai- hoog-

ste waarde bereikt? Overeenkomstig daai-mede zou dan de theoi-eti-

sche helft van de omgebogen lijn in de y>-/-tigmn-, evenals bij de

andei-e alcoholen, beiiedeJi de j>raktisclie lijn liggen. Deze onderslel-

iiuLi- is zooveel ('(MiNoudiger dan de tegenovergestelde, dal ik mij niet

k;iii \\ ((•rhdiidcu liaar uil Ie spreken : IihUi'ii de dvh'^)lmsi'i>-(}rukl'nhi

Injl iiissclii'ii dl' ilnikhhiijcii di'r Ix'stdnddi'cicii zoo /\- df //oorcfisr/tf

Lrihsclif lijn iiiiiir Ix'in'deii oiiKichixjcn, is di' diicj^hnscii-dnillhuj iivootfi'

diiii dit' ih'i' hi'sliiiuldccli'ii (zooals bij elhei- eii wMqv '^)) zoo is zij inidr

horen. oini/<^f)oi/i'/i.

Inde ]^>ladzijden, welke in de ( '(iiiliinnlat aan dit nuMigsel wor-
den gewijd 'i, sjireekt de schrijver een \'erwacliting uil betrelltMnle

het gedi-ag bij liooger(^ tempetaluur; afg(>zieu van oen mogelijk

bi'slaan<l plooipuiil aan de zijde der kleine \oluniens oj» de \ loeislof-

plooi. is er hoven de ieniperatuin' beanlweordende aan .Igeenandei'
„praktisch" plnoijMinl o\er. Xu neenil Prof. \ \n dv.h Wwi.saan,
dal deze |oe>land zal \oorlduren lol aan hel krili>ch junil \au uielhvl-

') KUKXKN on PidüSdN I. e. |,. ;{,",|

-) Coiiliiinil;il II, |i. |S'» vcrv.
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aleoliol, dat liicr de plooi zicli sluit en zich bij verdere verhoogiiig

\nn teinperatuiir sanieiiti'ekt om ten slotte hetzij bij het grensvolu-

iiicii, licl/ij bij oiitiiHH'ting van liaar phinipiiiil met een eventneel

tweede |)looi|tiint te A'erdvvijnen.

Deze vei'waehting- heeft zich bij mijn proeven niet bewaarheid en

moet ook op zich zelve onwaarschijnlijk geacht worden. De vorming

dei' lengteplooi wordt ii.l. aan de abnormaliteit van methylalcohol

toegeschreven. Nii is deze abnormaliteit zeker wel boven zekere tem

-

peratnur verdwen(Mi en in elk geval in het kritisch pnnt voor de

meeste stofïeii gering. Voegt men dns eenig ethaan bij methylalcohol

zoo kan men — het groote A'erschil tnsschen de ki-itische tempera-

turen in aanmerking iiemcnde, zelfs indien de wederzijdsche aantrek-

king l)et rekkelijk gi-ool ware — Avel niet anders verwachten, dan

dat e\xMials bij normale stoften de kritische temperatunr zal worden

verlaagd. Toevalligerwijze is methylalcohol een stof welke bij het

kritisch pnnt nog geassocieerd is ^). Maar hierdoor moet de weder-

zijtlschc aantrekking l)eti'ekke]ijker\\ ijze nog verkleind schijnen en

dit A'ermeerdert de waarschijnlijkheid xan een verlaging der kritische

temperatnur door ethaan.

Indien dit wordt toegestemd, dan moet ook de dwarsplooi op de

gewone wijze bij tem\}cviiinm-sverla(/ing op het ifwlak te \'oorschijn

komen met het plooipnnt naar de elhaanzijde gekeerd.

Nu weten wij, dat er bij lage temperatnur een vloeistofplooi bestaat

en men kan dus omtrent het verdere beloop der dwarsplooi nog

althans t^vce mogelijkheden vooruitzien :
1". het plooipnnt blijft op

zichzelf staan ou vormt ten slotte een plooipnnt van de vloeistofplooi,

naar de kleine xolumens gekeerd, hetwelk ook op oneindigen afstand

kan vei'dwijnen of 2". het plooipnnt ontmoet een tweede plooipnnt

behoorende bij een afzondej-lijke vloeistofplooi, zoodat dan de twee

plooien samensmelten tot een groote plooi met of zonder afsluitend

plooi[)unt.

De proeven hebl)en bovenstaande xerwachtingen omtrent het l)eloop

der kritische verschijnselen bij hooge tem}>eratuur bevestigd, en wat

het \erdere beloop betreft, voorzoover zij reiken, de eerste zooeven

genoemde onderstelling als de juiste doen keimen. De zoo verkregen

voorstelling blijkt ovei'een te stemmen met een, overigens niet nader

gemotiveerde, vei-wachting omtrent ether en water voorkomende in

') Ramsay en Siin:u)s, o. a. Zeilschr. Pliysik. Chcaiio 1.5 p. 115. Het schijnt nog

<]<)i)i' niemand opgfMnerkl te ziiii, dat de beUekkelijk liooge waarde van de kritische

lemperaluur van melliylalcoliol ook door associatie verklaard kan worden, evenals

trouwens de afwijking van Kopp's wet voor het kookpunt.
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<l(' \('i-li;ni(l('liiiu- \;iii l'rdf. Koi.'TKWKG ') cii iii (M'iiiji'e r-,/-li^nr('ii

iiiHTiiclciiiI. ()|i (Ie hoNcii iiiicciiiiczL'Ue i>r(»ii<k'ii sliiil ik mij ookvdor

('llior cii walt'i- liij dc/.i' xcrwat'litiiii!," aan. 7))('ro(>(//i/i/ r<iii cllnr Inj

initi'r Zi(l dl' l,'r'itis<-li(' li'mjH'rdfiiii)- d/f/ofi/s (lanruiiLrlijL- diwii ihiliii.

z cc

>^<.'>

Cwi>ï

so

o
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lijkc uit wissel iiiii- \';iii plooi) Icii pl.-ials ;ils hij do aiidore alcohftloii,

y.oodal ItoKMliMi zckorc UM!i|i('i-aliiiii' (\(' dwarsplooi door éeii samoii-

liaiii>viid(' loiiiilcplooi dooi-siiedeii woi-dt. Maar vcxji' de \vaai-Jicciul»are

\'ers('liijnsolcii iiiaakl dil ,12,'OGii \-ei'si'liil.

VoorzooN'ci do proovoii koudon worden voortgezet (tot 275 atinos-

foreii) blijft de krilische lijn naar links o[)looi)on en is er dus u-een

aanduiding \an een ontmoeting jnet een ander jjlooipunt. Merkwaardig

is de snelheid, waarmede de mengingsdrnkking toeneemt.

Vergelijken wij nu de tiguren voor methjlaleohol en de andere

alooliolen, zoo bemerkl men bij \eel verschil toch een zekere o\er-

eenslennning, vooral indien men de aangenomen vei'dwijning \an

liet hulpplooitje bij afkoeling laat vallen. De associatie van den alcohol

Iraohl in beide gevallen dezelfde veranderingen in het normale

mongselboeld te \oorschijn te roe[)en, maar de ^^ erkende oorzaken

zijn blijkbaar bij niethylalcohol veel sterker — de grootere associatie,

^vcllicht een kleinere aantrekkingsconstante en de door Prof. van

DF.K Waals \ermoede ijnloed van het kleine moleculair volnmen

komen hier in aamnerking. Voor deze stof blijft de plooipnntslijn

buiten de dwarsplooi en buigt naar boven om, voor de andere alco-

holen slaagt zij er in binnen de dwarsplooi te verdwijnen. Of zich

dan vervolgens daarbiimen nog dergelijke veranderingen afspelen als

bij methylalcohol op het praktische deel van het oppervlak weten

wij niet. Maar in elk gc\al heb ik er mij \an verzekerd, dat \'oor

ethxlalcohol bij verlaging van de temperatuur lot —78° geen nieuwe

plooipuulsliju \oor ^qw dag komt. Etliaan on othylalcohol blij\on

iu allo verhoudingen mengbaar.

Mi'fliiihilcoJio] (UI t'fliiKiit iiu'iKicii z'ich door (IrulcL-iiKj. Dit tweetal

\(inut dus in dit opzicht hot tegonstuk \an plienol en water, xoor

welke {\q longtoplooi /.ioli bij Norwai'uiing geheel van i\Q dwarsplooi

afsolioidt lang voordal di.' krilische toestand l)ereikl is en haar oen

plooipuut tookeoi't. Mol is echter waarschijidijk oj) grond daarxau.

dat bij geiioegzaam hooge tem])eralnur de associalie verdwijnt, dat

oen \()oi'lzettiiig dor pi-oo\on mol phonol on watoi' boxen zekere

touiporatiiui' oen afsluiting ^\i^v plooi naar (\v zijde der A-as zal doen

kounon, zooals reeds lang geleden door Prof. van dkr Waai.s uit de

waarde der \ <ilumoconslaut(Mi is afgeleid. Do \oortzetting \an mijn

onderzoek mol iU' hoogere koolw atoi'slollou zal naar ik verx\aohl

liior \ (M'der bolil o\(M' \ orspi'oidou. Kther on water gedragen zich naar

allo \N aarschijidiiklicid op dci'U'olijko wijze als methylalcohol on elliaan.
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Natuurkunde. — De Heer K \mkki,i\(.ii Onnks liiedl aaii liet \(m-

\iA'j; \aii M('<l('(l. N". (SI \aii liel NaliiiirkiiiidiL'' Laltoralor-iiim

te Leiden, getiteld: Dr. .). K. Vkksciiai ri',i/r. „ /J/Jdnti/i' lol de

kennis van hel xY-vhik r.in. van ui'iit Waat-s. \'I1. De loesttuuls-

rert/elijkim/ en het xp-rlak in de oiniiiddell/jLe nnhijheid van. d^ni

h'itischen toestand voor binaire meinjsels met een Meine hoeveel-

heid van een der beslanddeelen." (Verxolg). ')

J(>. De ijrenslijn en de connoda/e lijn in bijzondere gevallen.

1. Iji § 7 hél) ijv reeds laten vaqw dat wanneer //i^,j= O is, de

grenslijn in eei'ste benadei'ing een parabool wordt \an den 4^'" graad

;

de \ergelijking van die parabool is:

De eonnodale lijn blijft eeliler een [>arabool van den tweeden

uraad, waarlangs — =
dr- '^^^'|,«

J)At dan alle isothennen elkander in

één pnnt (y'^^•, ^n) snijden, zooals ik in

lig. 18 (zie §3) heb uitgedrukt, is natuurlijk

alleen in eerste benadering waar "'')
; nauw-

keuriger is het te zeggen dat de isothernien

elkaar twee aan twee snijden, en dat <le

lijn welke door al de snijpunten \an twee

opeenx'olgende isothennen woi-dt gexornid

ook door het kritiseh ))init (pj'k, "7'x) gaat;

dit heb ik ini \ oorgesteld in lig. IG. De
verbiiidiiigsliju der suijpuiilcn oudinll de

isothennen ; hare \ ergelijking N'indt n»en

do(»r ./' te eliniiiKMM'en uit verg. (JS) en uit

dp

Fiir. 10. O.r

= o, waarin te\-ens //?y, = O wordt

uestcld; UKMi \indl aldus, iu eei-sle benadering:

V-]'Tlc-
4 m.

{r-vjkr.

1) Zio Vorsl. Kon. Akad. v. Wclcnscli., '2x .liiiii 1
•.»(>:>.

-) 'Pciwiji (Ic ligg. 1- \'-2 licl ///-dia^'iuiii ilcr ./-lljiicii vcior (Uicindit:- kleine

wuiu-ucn v:ui .(• en 2' Th- .'^elKMualiscli vooislellen door dia^rainmcn zooals zij

werkelijk zijn voor eindige waarden van ./: en van T Tl-, is dil nn-llig. Ki nit't hel

geval. In deze liguni- slennnen de lijnen alleen in zddven-e niel d,- werkcliiklicid

overeen dat zij in eer.ste henadering (hor een zeilde pnnl 'J.vdu. liijgaande lig. 10

UU is Iteliandeld als de ligg. 1 — 1 iJ.
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I)e/e paralxtol is naai' lioxcii üokronid fzo^als in fin;. IG) waiuieor

///„„ ncuatiof is.

2. Ken tweede merkwaai-diij; gexal is dat waarin /tY'^Wj, -|-//<'„j-^0;

dan \erd\vijnt namelijk de term ]\—pTi: nit de nitdrnkking van <ƒ"•'

(verg. 23), zoodat </? van de eerste orde wordt ten opziclile ^an

l'\
—

PTk- Men vindt dan:

1 //"oi'«ii
,

\l\-pTk '"oi /'l 2 m„i m,

37«3„V I^Tk J m^, 727>i3„V3

en ')

Wjj 1 /o m„,7?i

m,„V2 i^V'fc 3 R'Tk'w,,

2 m„^mjjm„^ 1 m\,\fp,—pTkY
3 UTjm^^ 3 m.3„yV '"01 /

in deze laatste nitdrnkking zal ik den eoëllieient van {p^—y>77)* gemaks-

halve door A" voorstellen.

Dit snhstitneerende in verg. (30) krijgen we in eerste benadering

een vergelijking van den 2*^" graad, die nn ex'emvel niet meer een

parabool, maar een ellips of een hyperbool voorstelt. De coördinaten

\an het niiddelpnnt zijn :

Pc — PTk en IV = VTk — ^^. - '"1 1
— ^ Vlk ,

terwijl de i-eehte lijnen

p z= p'fj. en r =: vf/^- -}- <I*

verwante niiddellijnen zijn. Ten opziehte \an die verwante niiddel-

lijiKMi zijn de coördinaten der grenslijn ip en /y^

—

pp^, zoodat de

\ergelijking der givnslijn ten opzichte \an die assen is:

ir - Kip-pTkY = "^ .^n= - 7^ (7^-7-/,).

Zoekeii we in dezelfde omstandigheden de vergelijking der connodale

lijn. dan \ inden we daarvoor

(f ,
— A //r„j (.f -.?-//,)- — — -~- (T—7\.),

t.o.\ . de verwanti' middellijnen :

.v — .i'ri en V — vf}.-{- fl>';

waarbij «/>' verkregen wordt door in /> de grootheid ~—- ^ door
?ƒ*„

•'"

—

't^Tk te vervangen. Er zijn \\n twee gevallen te ondei'scheiden.

^j,.c.^^: dat moet z„n^^^.T^^.J) hl verg. (23) ^faat ^..x.^,: dat moet zijn ^^7-— .x
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II. A'<^(): (Ic \('i'ii('lijkiii,u('ii \ aii ui'ciislijii ('II (•(iiiiiod.ilc lijn stcllcii

('llilisen \(>or. \'('niiils /•,, <^ O (mi /";,„ <C <• /-ijn <li<' <'lli|ts('ii i-ci'cl waii-

iieei' 7'<1 7'/.-; '/-(] Hii'ii't'ii slecliLs k'ii doele, — in eersto heiuideriiiji- vooi-

(Ie lu'Hï — , op liel ivëel gedecllc (.c^O) van liel ip-vUik. Men vindt

Iwee plooipniiten, waai'vjin slcelils éé]i op lid reëele tfj-vlaU, eji twee

l<rili-^clie raakpiiiileii dii' niet de plooipiiiilcii sanieiivalien (allliaii^ in

{\vn graad van benadering die hier wordt lieseliouwd, dal is lol in

de orde 1^(7^— 7/j; zie verg. 41); de elementen \aii die pmilcii /ijii:

1
( / k,,

p'iy — pTr = Pn ± V/ Y,,- (7' - Tyf.)

Kk.

VTpl ~ ï'ïV = V,. zp
s ?//,,j >//3^,V liJ'k '

'' jy Kk.
{T-l\).

. Is 7^= Tl;, dan zijn grenslijn en coiniodale tot één i»nnt samen-

gedrongen, liet kritisch ])nnt der zuivere stof; en is 7'^ 7/-, dan

is er geen grenslijn en geeji eonnodak^ lijn meer.

I). A'^0; grenslijn en eonnodale lijn zijn liv|>erliol('n ; deasviiip-

tolen zijn :

c/) = ± {p—j>Tk) l/A" (grenslijn) en (p' = ± w„i {'—''n) l/A' (eonnodale).

Is nn T^ Tl, dan is </ (of r/,/) de reëele as; alleen die tak van

(Ie livp('i-l»ool (lic l»o\('ii de as y> = yr/-/. ligt kan waargenomen worden

als grenslijn ; \'oor het ge\al \an de coniiode is lu'l alleen de lak

die l»o\en de as .c =z .r-f/^ ligt welke waargenomen kan worden : men

\indl weer twee plooipnnten waarxan slechts een w aarneemhaar is,

en waarxan de elemeiileii door de/.elt'de iiildnikkingeii worden gegex'eii

als xoor de ellips. Is 7'= 7/., dan beslaan grenslijn en eonnodale

lijn uil twee reclile lijnen die elkandi'r onliiioelen in liel kriliscli

piiiil t\c\- /.iii\('re slof, <lal <liis een dnl)l»el plooipnnl is. Ten slolle,

als 7'<^ 7)- is (M' geen plooipnnl iiu'er ; \an grenslijn en eonnodale

zijn nu Iwee lakken waar Ie nenieii die re<'lils en links \aii liel

pillll ////. /•//, liggen; iedere pliase \ail den eeiieil lak i> (0(''\ i^leerelid

mei een pliase op den amlereii.

I I . / )i' ijrfiislijii III lii'l ji, i\ T-ihdiird III i'Odi' ('('II iiK'iii/sci

iiicl iiicii(fri'i-}i()ii(liii(j ,r.

Wanneer we in de xcrgelijking (36) van de projecli(Mler eonnodale

lijn o|) liel ,/. /--x lak ,r als slandxastig en 7^ds xcraiideilijk Itesehoiixxen,

dan diiikl die x erii'elijkiiig iiil hoe de xolnmiiia (\dv phascMi, xvaar-

mede (onden-.alie heuini en eindiiil, xoor een /.elfde iiieiiu'sel afhami'en
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van (Ie teiii|>era(iiiir. Wr kiniiicn haai- dan ook Ix'x'lioiiwcji als de

projec'lie ojt hel r, 7-\ lak xaii de ^reiislijji op het y/, r, '/-oppcfx hd<

vooi' liet mengsel niel mengverhondijiji' ,/'.

Deze projectie schrijf ik weer in den volgenden, niet (36) overeen-

komenden, xorni

:

O = {v-i;,i,y - 2 0'' (r-r,,/,) + <I*"'-<p"- , . . . (44)

waarin

<f>" =r ^ (i-'ü+ 'A) — ''-rk = *' + oTk—f^rk — (in eei'ste benadering)

//i„i im „11

+ -—.,-- (^-ïk) +

2 4"i4n "^'oi

3 ii;^7V 5m,„ RTf,
.c +

4 ^^11^^., o

5 m,„

•^/n.

11/ 1

w„i v^^^-
>,7 + "^11

) + y '".1

7-7k
«7V

en

Hierl)ij kan men nog voegen

:

en

(45)

(4(3)

(47)

(48)

In eerste benadering stelt verg. (44) een pai-abool \'oor, waarvan

de toj» de kritische raakpnntselementen bepaalt \an het mengsel .r.

In de omstandigheden van het kritisch raakpnnt is immers v\r=:v\^=Vj:r,

zoodat (p" = O en 0" = v^r— t'.<fc. Daarnit volgt ^):

Tr Tri- —

Pxr = Pxk — ^'oi"^*oi

v.,k 4- '«\i '7. («— i?) + -^
~77^F~ + '"-^i

(49)

(50)

(51)

Om nu hieruit de vergelijking der grenslijn in het yy, r, 7-diagram

^) Men komt tot dezelfde formules wanneer men in verg. (26) xn door zijn

waarde (17) vervangt, T=Tzren XTr = x stelt, Txr oplost en deze waarde verder

in (39) en (40) substitueert.
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lo viiMlcii, iiiMcii'11 wc 7' iii /) CM /• iiilili-iikkcii iiicl Itcliiilp \;iii

ver^. (KV-

We vorkrij;;!'!! aldus:

O = (r- r,A.)' — li 'I* ('•- '•../.) -F
/'"'•' — <f"" .

(Vi)

\\ aariii

<]"• =1 — 1 wil II 1 1 1

1

2A-ni»"8

'^ 4

..+

-— I r "'ii 1 H— '"'i

(53)

en

1 ^»ii P—jVfc
(54)

lil eenste heiiadeniig is (52) een parabool waai'laii.us

oxonals hij de fj;i'enslijn der zuivere stof.

Do l(»|) der grenslijn is het punt \an uiaxiiuuni-eoexistentiedruk ').

Stellen we z,ijn elementen voor door ^y.,.„,, r.,-,«, 71,-,/i, dan vinden' wij

do(n- (f' = O en *P'" = ^'x,«
— ^xk te stellen,

^oi'^-^i

l'xm — i'.rk +

''•"»=''''-iny^"'

1 7n

3 //i

m„,in.

sn '01 /^7
/.'"i,

(55)

(5(3)

7ïiKii

In eerste hciuul('riii<;' is <Ins /y,„j = yy,.,. en T^m^ i\,r^ uiaar

1 7fl^.,/c,,0111 /'Qx

\«>(»r wcrkclijUc nicuuscls, d. \v. z. ,/'^0, is deze laatste uildrukkinii'

.steeds ne^atiel", zoodat liet ki-iliscli raakj)unt altijd nelenen is op den

dalenden (rceliter) lak der grenslijn (men man hier niet spreken \an

vloeistof'lak. omdat de top dvv ni-enslijn liier niet, zooals in het //, ?\.r-

dia^n-am, Im'I plooipiinl is). Dat het kritisch raakpunt zoo ^^elej^en is

iian^'t hiermede samen dal de kritische isolheiine in <lat |)unt de

grenslijn raakt, en aaniiczien 7',,-^ 7',i- (altijd \(tor werkelijke mengsels)

1) Zie Hautman, Joiuti. riit/s. ('Iir))i., 5, 137, l'.»Ul
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is laiijïs <li(' isolluTiiK', (lus ciok iii 't krilisch i'a;ik|iiiiil, \ooc de <rrciislijii

^ <r<>- l>i' koiiil overeen met de selieiiiatisehe voorstelliiiü: die
ÜV

KuENEN ') van een />,/-, y'-diajirani voor een nienfj;sel lieeft ^e^even,

alsook niel liet e.\|)erinienteel(* dia|ii'ani dat ik in mijne dissertatie

voor iiel men<'sel: 0,95 ('(),, 0,05 11, iicl) «ief^eveii. Niettejienstaande

de kleine A\aarde van ,c, bij dit mengsel hel)hen termen van liooger

orde l)lijkl)aar reeds znlk een groeien invloed dat de top der grenslijn

ver huiten het onderzoelite gebied valt, eji <le grenslijn in 't kritisch

i-aak[)nnt niet meer eoneaaf is naar de r-as toe maar convex.

De plooipuntselementen voor liet mengsel met mengverhouding ./

\indt men door in verg. (2(:)) T door fy-^^i en .r-fpi door x te ver-

vangen, Tj-fd op te lossen en die waai'de in (27) en (28) te snbsti-

tueeren. Men vindt aldus:

Pxpl= Pfc + PLi^ +

rp '"- 01

''.r,,l= ^'rk -f

Rm
2

Pxk-
RTkk,,

— 7n,, .m.,,

3 " '' 3 RTj, _RTf,m^^

(59)

,(61)

^^elke formules na eenige herleidingen te brengen zijn in den vorm
waarin Kkksom {Comin., n°. 75) die reeds heeft gegeven. Uit ^'ergg.

(59) en (60) volgt nog onmiddellijk deze bekende *) betrekking

p,-pl— Pxk— J^\AT,:pl—T,-l:) ((32)

die trouwens, volgens de vergg. (49), (50), (55) en (57), ook geldt

voor de elementen \an het kritisch raakpunt en A'an den top der

grenslijn.

Uit de plooipuidselemenlen van inengels van ('()„ en kleine lioe-

veelhedeii H, ^) (.*•== O, 0,05 en 0,1) bereken ik de volgende formules

7',^w= n-(l-0.30.. + .O
)

/V =iU(l + 4,4.6- + 11,,r) ((33)

tV/,/=r/,(l-0,40./--8,//^) '

In vei'baiid met de formules (1(3) leid ik hier reeds uit af:

Pxpl —Pxk

^l'xul— 1\
= 1,66(1 4- 2./),

1) Zeiisdir. f. phijsik. Chem., XXIV, 67^, 1897.

~) Zie V. I). Waals, Versl. Kon. Akad., Nov. 1897. Zij volgt ook onmiddclHjk

uit de toestandsvergelijking (13) in verband met (15), door uil te drukken dat

de elementen van liet plooipunt aan die vergelijking voldoen en termen van hoogere

orde dan de eerste te verwaarloozen.

') Verschaffelt, Dissertatie, Leiden 1899.
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\\;\\ L!'(><'<1 <t\ tTi-ciikoiiii iiR'i \i'r^'. ((V2) f/„, = !,(>!) '). (u-liniik iiiaknidi'

xaii (Ie waarde /^r - 513-), vind ik Ncrdcr (kal de luniiido 511;

011 (HO), i>|» iiH'imsc'ls ^all ('O.^ 011 1I„ l()e^O[)ast, woi-dcii:

T,^,l = 7'/, (1 + 0,08 ,r) (M,
Z^^.^,;

rr: yv. (1 + '>.^ •'); • (H:?')

ik"^ ovoreonkoiiisl mol (\c fonmdcs ((53) is dus hopaald slcclil, wal

Kkksom {/(IC. r//., |i. 13) ook i-ccds Iwvïi opuciiicrkl. KoiiiL;' licsliiil is

lii(M- ('\-oii\vol iiiol uit lo trokken; hot is inocirijk aan te neinon (Lil

de onnaiiw koin-iuhoid xaii (k' gegevens do ooiv.aak \an (k'/.o uroole

afwijking /-on wozoii ; wo nioi'koii oohloi' aan (k'ii groolon invloed

di(Mi toniion van hoogor orde reeds hij liet iiiongsol ,r = 0,05

hohhen vorkrogon, (hit (|nadmtisolie forniules voor deze toetsing

Avvv ongeschikt nioolon zijn, ") te moor om(k'd uil Ki-Kso.ms hero-

keiiiiigeii (p. 13) hlijkt dat tamolijk kleine wij/jgingon in do \vaardo

van ft 011 i? h. V. reeds een groolon invloed hebben op de waarden van

dT_r,ji dj\,.,d ^T ,
• • •

1—— en . JNauwkonrmo Avaarnommii'on voor mengsels mot nog
' d.c dx

kleiner mongvorhoudingen zijn (his ten zeerste gewensoht. Aangezien

de /Vy;/, 011 verder de elementen van hot kritisoh raakpunt, minder

zeker bekend zijn dan do Tx,d en y>.,;;/, is oen vergelijking van theo-

retische on ox[)orimontoolo waarde voor (ho grootheden \\v\ iiiilteloos.

rit do voorgaande vergelijkingen blijkt alweer dal in oorst(.' bena-

dering //,-^,i= p.n-, Trj,iz=Ta- en

1 7^i„,

^'.nd— '•xr= — ;r

liet plo(»ipuul kan dus rechts oï links \an het krilischc i'aakpuni

liggen; ^(Jor })ositieve ./,' heeft ukmi namelijk:

"^.><)
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1. reclits van liet kritisch raak[)uiit wanneer //?„j en —^ -[- ???ij
liet-

zelfde teeken hebl)en,

2. tussc'lien kritisch raakj)nnl en to|) wanneer

-f '"ii > '"oi > '^ ot U > m,, > - r—r + '«11 . en
k,,\Rrj, ' '7- "'- ^ ^ K, Vin

3. links \aii den top wanneer

In het [), r, 7-diagrani heeft het plooipnnt geen meetknndige

beteekenis.

Door nit te drnkken dat de elementen Aan kritisch raakpunt en

plooipnnt aan \'erg. (44) \'oldoen vinden we, in tweede benadering :

4. Rnk,,k,\iin ' "y ^
^

Deze uitdrukking is steeds negatief dus is steeds j^^r ^ ^«/y/, ^vat

trouwens volgens de beteekenis van het kritisch raakpunt noodzakelijk

is. Evenzoo vinden we, met behulp van verg. (52) :

IA-

2k,,Rl\k,,yETt

7Wqj^^j l/w

l_ "01^o, SVi^Tfc
-+ '«11 (66)

12. De cüiuleiisatle.

De lijn die de betrekking aangeeft tusschen drnk en Aolumen

gedurende de condensatie, de zoogenaamde experimenteele isotherme,

strekt zich uit tusschen de twee punten i>\ , v\ en ^/, , v'.^ (eind-

en beginpunt der condensatie) maar kan men ook buiten die twee

punten verlengd denken, hoewel zij daarbniten alleen nog een mathe-

matische beteekenis heeft; buiten die twee punten zou namelijk de

hoeveelheid van een der phasen negatief Avezen. Om de vergelijking

der experimenteele isotherme te vinden, moeten we bij ieder volumen
den druk zoeken waaronder de twee phasen, waarin het mengsel

zich splitst, coëxisteeren. Daartoe keer ik terug tot de projectie op
hel ,/', r-vlak (§ 8) van het if'-\lak dat bij de temperatuur 7' behoort.

Zijn i\, .i\ en r.,, ./'._; de })liasen waarin het mengsel ,r zich splitst

wanneer het volume r bereikt is (^'.,>''>rj, dan ligt het punt r, ,i'

op de rechte lijii die de punten i\ ,
.i\ en r^ , ,i;.^ met elkander ver-

lündt, en men heeft dus deze betrekking:

V—VTk— ^ ff

^='c ' (67)

waarin 0, S, </ en 5 dezelfde beteekenis hel)l)en als in § 5. Is verder

/>! de druk waaronder de twee phasen .i\ en .i\^ coëxisteeren, dan

22
Verslagen der Afdeelino- Natuurk. Ül. XI. A". 1*>0:> 3.
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ki'ijgen we de veii!;(>lijkiiig- der experimenteele isotlienne door iii

verg. (67) de groolliedeii </', S, <p en § in p^ uit te drukken, met

behulp der vergg. {T2), (23), (24) en (25).

Dat deze experimenteele isotherme door de twee puiiloii r\ ,
,/• en

r\ ,
,1' gaat volgt onmiddellijk uit de wijze waai-op hare vergelijking

is afgeleid; men ziet het ook door substitutie van v\ , ,t:\ — of

'''ï > '^''a — ^^ ^^^ jtlaats van ??, .v, waarbij dan tevens i\ , ,l\ door

v\ , ,v\ — of i\ , ,r.^ door r'.^ , .i;'.^ — ver\angen moet worden.

Door aehtereenvoli;ende benaderingen brengt men (67) in den vorm:

]\ —rrk-]r wt„, {•r—xTi) — rr^ (v—vTk) •v -\- ; . . (68)

gaan we niet verder dan de drie eerste termen, dan is dat de ver-

gelijking van een reclite lijn, dus van de rechte die de twee ])hasen

verbindt waarmede condensatie begint en eindigt. In verband met

(18) vinden we, termen van hoogere orde verwaarloozende,

Itl^
o 1

p—p, — '"n O'— ^'2-/.) (•^•-''•n) + jZTfT i^'
— ^Th) 'V + "ho (i'— ^TA;)',

en dit kan \ olgens ^^33) gesclireven worden

:

p—2^i = ho (v—^Tk) [{v—vrkY — <p'M-

In dezen vorm zien we dat de experimenteele isotherme de theoretische

snijdt in drie punten ^), nl. r = VTk + <P'. ^' = ^'Tk— V>' ^J» ^ = f'Tk

(alles in eerste benadering) ; de twee eerste punten zijn de punten

waar condensatie begint en eindigt ('P' is hier verwaarloosd als van

hoogei'e orde zijnde dan (f'], het derde ligt tussclien de twee eerste in.

Wanneer VTk -\- *p' ^ '- ^ ''ïi> <h ^"^
• ^- J>'j ''<'• l)ogin der condensatie,

is /' ^ /^ en de theoretische isotherme ligt boven de experimenteele

;

i^ '"/x- ^ ^' ^ ^'Tk — </S tl. i, bij het einde der condensatie, is p ^ ^)i en

ligt de ex[)erimentecl(' isotlienne het ho(>gs( '); dit is liicr trouwens een

noodzakelijk gevolg van den .s-vorm der theoivlisclie isolhorme, en

de benaderde rechtlijnigheid \w\ de experimenteele.

Volgens de tliermodvnamica moeten de twee opi)er\lakkc'n, ingesloten

door de thcoretisclie en de e\p(M'imenleele isollierme, a^m elkainlcr

gelijk zijn '), d. w. z.

:

J (/-A )dv

of

M Zie daaromtrpnt Hartman, Goniin., ii'\ 5G; Jouiii. I'liys. Clicm., 5, irjó, IKOl.

-) Dil wordt hier alio'U bewezen vmtr mengsels luel kleine niengverliouding.

Vdur een algemeen bewijs zie Kuk.nen, ZeiLschr. I'. Pliysik. (Iliem., XLl, 4(3, MH)"-'.

*) Hel is aan Blümcke, tlie deze stelling eerst in IS'.K) (Zeitsdir. f. pliysik. Cliem.,

VI, p. 157) vermeldt, ontgaan dal ze reede voorkomt in een vei iiaiuleling van
V. u. Waals in ISSO (Verli. Kon. Akad., Bd, ^20, p. 23).
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+?'

—?'

('II (lil \(»lg( werkelijk uil den \()rin dien wc zooeven voor p
—

p,

hebheii gevonden. Dit is echter alleen bewezen voor de termen die

we hierhij iiehiHMi l)e>cli()uwd ; liel bewijs moet natnnrlijk ook voor

termen van hoogere orde geleverd kunnen worden.

13. liet
i>,

T duKjivnt.

a. De (hunpspanniiKjslijn der zuivere .ifof. We hebben reeds

gevonden (vei-g. 11), in eerste benadering:

Aangezien k„^ jiositief is, stijgt deze reelite lijn, en eindigt in het

pnnt pi,, Tk. Tic is een maximnmtemperatuur, zoodat die lijn in het

derde kwadrajit ligt {S'0, lig. 17.)

Fig. 17,

22*
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/'. Dl' j)Jooi/)/iit/si/jii. Volgens verg. (27) is

Deze lijn kan alle inogelijko rielitingen licWIten. lie&cliouwen we
alk^en werkelijke mengsels (.i'^O), (hm strekt ze zich slechts aan

één kant van het })nnt pj^-, Ti; nit, nl. aan dien welke overeenkomt

met zoodanige 7-waai-den, dat T— T^ en m'\^ -\- RTicin^^ hetzelfde

teeken hebben (volgens verg. 26').

Omtrent de ligging der j)looi|)nnlslijn hel)l)en we nu de volgende

gevallen te onderscheiden:

1. ///^j = 0. pTj>i = pk -\- ^oA'J^— ^'/.O'
het begin chM- plooipuntslijn

ligt dus in het verlengde van de dampspanningslijn der zuivere stof

of valt er mede samen naar gelang 7'^ T/c of T<:^ Tk, d.w.z. vol-

gens (26') naai gelang « positief of negatief is. In het eerste geval

(Ir?) ligt de plooipuutslijn dus in het 1« kwadrant {OS fig. 17), in

het iweede geval (IA) in liet 3*^ kwadrant {OS'). We hebben reeds

opgemerkt (hit de plooipuntselemeuten van een mengsel dan samen-

vallen met de ki-itisch? elementen die het mengsel hebben zou, als het

homogeen bleef; het mengsel \erhoudt zich dus als een zuivere stof.

Dit is het geval - ^ =r O dat reeds door van der Waals ') w^erd be-
OX ÜV

handeld ; in dat geval is er een mengsel, — hier moet het de zuivere

stof zelve wezen, — waarvoor de (lam[)spanning een maxinuim of

een miuinnim is, en werkelijk volgt uit de uitdrukking voor />i

—

prk

in (hit geval-') dat
f
/'] =0.

'fpTpl
%(. m„^ ^ Oen nr,,^ -f- /i7a- ///u ^ 0. - — > /„i, zoodat i\c \)\(Hn-

piiiilsliJM gelegen i-' liiniieii den hoek .SV^j^omdal 7- - 7^- ool< positief

moei zijn.

'2/k m,„ >()en///^,, + /H/, ///,,=<>- '

^'J^' = ± ^' ^''' ''^'' '•^^"'"

(Kt |th)oipinilslijn \ah samen met OV^).

I)il is (his hel Iwcede itij/.oiidere geval door v. n. Waals onder-

/.oehi in hel \ei-|()(»|) dcv |)looipnnlsIijn, namelijk dat waarin er een

maximnm of miiiiniinii iilooipiinlslemperalinir is, hier de kritiscli(Mein-

1) Arch. Néeil., (Ij, :{(), :>G(J, IS'.Kl.

-) Zi(' voi\\r(i nicdedecling, p. i2()7 ; in c(>i-.slc hcnadeiiiii; is 2='|.
•') Nicl iiR'l O)" \v;iiit, ii;inge/,ion in dil geval pn— pt en Xn oiicin.iig klein

zijn t. u. V. jiTpi- Pk eii XTpii^ H',ti), i.s volgens CiU) pipi—pk - m^i '', zoodal voor

X > O, i>r,,t ^ Pk .



penilmir der ziiiveiv slof. Wei-kdijk is in dil i;('\al (§ J0,2j, onidat

l>rk
—Pk van hoogere orde is dan [rfpi

—
pk,

1 — Jk^ ~r— iPTpi—]>/:)'

dns ( —
]
-= 0. T^ 7/,, d. w. z. 7\. is een ininininni-plooipunts-

\dpT/>l Jic

temperatnnr, wanneei' A'^O; dit is het geval waarin grenslijn en con-

nodale lijn hyperbolen zijn (mengsels van het derde ty|)e van Hartman).

En T <^ Tk, d. w. z. 7\ is een maximum, wanneer /v<^0; in dit

geval zijn grenslijn en connodale elli|)sen (mengsels tweede type).

2c. mai^O en ni\^^ ~\- liTk m^^ <^^). ~rr <C /''oi'
*-'" 'omgezien

ilT

T— Tk ook negatief moet zijn ligt de [)looipuntslijn in den hoek >S''() ]^.

3(/. ni^^ < ü en }ii\, -\- llTu m,, > O, -~^ < k,, maar 7'— 7\.> O

dus in den hoek SOY'.
3/>. iiio\<C^ Pil //^'oi + ^t7\- y//„ = 0. De plooipuntslijn l)egint

volgens OY' ^). Zie overigens '2h.

Sc. m,, < O en )n\^ -\- RTj, m,, < 0. -~-> l\, maar 7-- 7;,> O,

dus in den hoek S'OY'.

Hieruit bliikt dat -- alle mogelijke waarden kan aannemen. \'ol-

gens V. D. Waals ') is dit evenwel niet het geval en zou b.v. de

omstandigheid —- z=z — zieh nooit kunnen voordoen. Men bedenke
dl J

j,

echter dat deze regel van v. d. Waals niet berust 0[) uitsluitend

thermodynamisehe gronden, maai' ook nog op bijzondere aannamen

omtrent den voi'm der toestandsvergelijking, wat natuurlijk overeen-

komt met bijzondere betrekkingen tusschen de hier higevoerde coëf-

fieiënten, en het is natuurlijk altijd mogelijk dat de numerische

waarden der coëffieiënten zoodanig zijn dat één of meer der hier

beschouwde gevallen uitgesloten zijn.

c. Dl' l-ritische ranl-iniiitsj/jn. In eerste benadei'ing is p-/,.= p'f^j,

zoodat de kritische raakpuntslijn in eerste benadering met de plooi-

puntslijn samenvalt en de beschouwingen onder h ook op die lijn

toepasselijk zijn. Verder leert ons verg. (43) dat in tweede benadering

^) PTpi <C Pt voor .r "^ O ; zie noot 3 pag. 338.

3) Arcl.. Néei-L, (2), 2, 79, 1898.
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1 }'t\,k\,
P Tr — /' 7>/ — — 7 rj—z —

, „„, : {l—dl),

waaiuit noIuI ilal de ki'ilisflie raakpuiilslijii hoven de })looii)uiilslijn

liiit wanneer ///„, en in'\,^ -\- R7\m^^ hetzelfde leeken hebbeji; dit is

zoo in de gevallen '2tt en 'Sc van zooeven, dus in de hoeken *S0 l^en

,S'7>}''. In de andere gevallen ligt de i'aak[tiijilslijn het laagst. Verder

xalK'ii de twee lijnen ook in tweede benadering samen wanneer

/y?^,j = O en zeirs wainieer //r^j -j- Ay^.//?^l = 0. I
——- = —^:r=d=x

y (ir </

j

j
niettegenstaande in dat geval pr,-

—
^7^,1 niet nul is in tweede bena-

dering.

(/. De (ivtnislijnen. Deze ligging der kritische raakpnntslijn t. o. v.

de |)looi|)untslijn komt overeen met de ligging \an het ki-itisch raakjmiil

t. o. V. plooipunt O]) de grenslijnen, die ik in lig. 17 overdre\en

heb voorgesteld. In tweede benadering zijn die grenslijnen parabolen

die de plooii)nntslijn raken en in het kritiseh raakpunt een \ertieak>

raaklijn hebben, maar in eerste benadering vallen ze samen met

de middellijn die verwant is aan verticale koorden, en \\aar\aii de

vergelijking is, volgens (47)

y, =;>,fc + k,, {T-T,(,)=p,.^,i + /•,, (7-7',^/).

Die rechte lijnen loopen dus evenwijdig met de dampspauniugslijn

dei' zuivere stof en t'indigeii, op de i)looipunlslijn, iii hel j>looi[>uiit

\an het uiengsel waartoe ze behooreii.

14. ]%'//'(>/(/ vdti § 9; lii't krlfiscli lumjcpuiil

.

Dl' lleei' Kkkso.m had <le vriejidelijkheid uiij uiede te dei'leu dat

nn'ii bij de toepassing \aii de door heiu iu Med. N°. 75 gexolgde,

en /,oo g('inakk''lijk lol de keiniis \\\\\ de couslaulen \aii hd plooi-

pinil voerende, nielhoilc op de bepaling \an de conslanlen \an hel

krilisch raakpinil op moeilijkheden sluit. Hij lieefi echler, langs den

door mij in § II ingeslagen weg, d(> conslanlen \an het krilisch raak

pnnl ook kiMinen alleiden nil de lorniiile' :, door Koiri'KW i',(; gegex'en in

zijne niededeehng : „l'ebei- l'allenpnnl<le, W'ien. Sil/.. Üer. \\(\. 98,

p. 1154, iS.Sir" en wel als \-olgl. In de \crgelijking xoor de con-

iiodale lijn :

.y/' = _ 2
'"; r"^ (ver- 8 |. c.\

waarin :

h Mi-ii (ivfi-liii^'d zicli hl'! (•(nvoinligst ervnn dal lid ()iiciiiili;j; won! 11 van e, in

fdriiiiilr (t) van Korti'W.ir «ip Av ^'(«i^ovt'^n allcliiin^- nirl van invloed is, dour op

Ie nM'iki'ii dal lirl <_M'l.i((| waarover de reeks onlwikki'Iin-^- woidl hieticpasl onein-

dig klein is len ii|i/.i(lili' van .'•//,,.
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x" zrz x' — rit v'

v" = v' (verg. 38 1. c.)

als:

x' = X — XTf,l

v' z=v — VTpl

eiJ /// l)epaald w ordt uit :

"(S')..+Gl),-« <-«•
de dilt. quotiënten genomen voor het plooii)unt, zoodat voor een stof

uiel een kleine hoeveelheid bijmengsel, bij eerste benadering :

kan men \an termen \an hoogere orde afziende, volgens verg. 39

slellen :

2MRTi\\èxJ,,r \dxdvjT

Gebruik makende van de eigenscliai) dat \oor het raakpunt
dx— = moet zijn, geeft dit

:

clv

d

en

(i>p\



; .'U'2
)

wet van (Ie oveiwnsk'iimiciKlo loesiaiKk'ii in, dan xindl men

^—

«

rj',— rrf,i=^'^ <'.t
'7.-

C'
d'jt

'\d)io'

3 y.dr

'^ "©I -'>(a3.

Plantenphysiologie. ~ De Heer Lohry ük Hriyn biedt eene inede-

deeliiig' aan \an den Heer Th. Weevers: ,f Onderzoekingen

over (IhiL'osidi'ii in rerJxind met ih' sfoj'/risse/in</ der ])htnf\

Het doel xaw dit onderzoek was, hij eidcele ]»lante]i na te gaan,

of liet gehalte aan glnkosiden constant hlijft tijdens (k> oiihvikkeling

of niet; en in het laatste geval te ondcn-zoeken ^velke voorwaarden

deze vei-andei'ingen bepalen.

Het niaakle tevens een onderwerj» \an sindie nit, op welke wijze

deze \eranderingen plaats grepen: of daarbij Iransporl (|na glukoside

optrad, of splitsing was te eonstaleei-en en in welke ('(Mnj)onenten

deze laatste gesehiedde.

De onderzoekingen werd(Mi xoornainenjk \ en-icht mei Salix sj)eeies

en Aescnlns inppoeastanum L.; daarjiaast (ianhlieria procnml»ens \j.

en Fagns syhatiea L. aan een voorloo})ige stndie onderworpen.

De glnkosiden, die hierbij ter sjirake znllen komen, zijn salicine

voor de Salix species, ganltherine voor Gaidthcria en Fagus, aesculine

benevens eheiniscli ih»^- niet gedeünieerde glukosi(k'n voor Aescnlns

hippocaskmnm.

Wal salicine belrefk werden tk' (puuililalieve bejialingen op de vol-

gende wijze verriclil. Uil de Ie onderzoeken deelen werd de salicine

geheel nilgeti-oUken mei kokend waler en bel e.xlracl behandeld met

basisch loodacelaat. 1 )e (»\erniaal hiervan werd weggenomen door

dinalrinmplios|tiiaat en de (km \ei-kreg(Mi \ loeislof op een bepaald

vojnme gebra<-hl. Ilieiin wcrik'n ini hvee snik(M-bepaIingen gedaan,

de eene \'<»or, de andei'c na 4S-in-ige inwcrkiiiü' \an einidsine. N'ooi--

proeven mvA znivere saHcine had<k'n geleer<k dal deze Z('k'» volledig

gcs|»lilsl werd : de ver erik'ring (k'r rednclie na inversie, alleen

viel toe Ie schrijven aan de nil salicine gevormde glnkose ').

1) Voor inversie reduceert een salicinc-oplüssing ook l)ij koken niet, eveiiiain

doet dit de, door inversie naast glukose ontslaande, saligenin '.
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L'il (l('/c vermoei'deriiii;' dcv liliikosc ^) viel dan het fi'chaltc aan

salic'iiie te berekenen.

Aantoonen der aanwezigheid \aii salicine in vei'scliillende deelen

der })lant geschieihle vctlgens (k'/,elfde melhode; <hin werd eclitei- de

vloeistof na ijiversie nitgeschud met aether, opdat hierin saligenine

zou overgaan. Deze stof is aan de i)hvsisehe eigenschappen zijner

kristallen en het met hroomwater te verkrijgen hi-oonisnbstitunt

l)ene\ens zijn koperzout gemakkelijk te herkennen. Aantoonen der

salicine iii het weefsel zelf gelukte niet, de methode vroeger door

Theokin -) gel)ezigd nl. toevoegen van geconcentreerd zwavelzuur

bleek onuitvoerbaar, leverde foutieve resultaten.

Bij de genoemde Salix soort is salicine aanwezig in de schors der

takken, doch niet in het liout; jonge knoppen zijn er rijk aan,

evenals de assimileerende bladen. In jonge Aruchtbeginsels komt zij

voor, is bij rijping echter \erdwenen.

Hoewel een inverteerend enzym niet te extraheeren \'iel, bleek 't

toch noodzakelijk de deelen direct in kokend water te dooden,

daar anders belangrijke veranderingen in het salicinegehalte optraden.

Zoo verdween bij\-. uit de schors bij langzaam drogen 25 pCt.

De nu ^'olgende serie xnn bepalingen, dienend om het salicinege-

halte tijdens het uitloo|)en te onderzoeken, geschiedden met één

exemplaar om individueele verschillen buiten te sluiten.

De totale hoeveelheid in verschillende opeenvolgende stadia aanwezig
\\erd berekend, door als object ^•an \'ergelijking te nemen een tak

met een bepaald aantal zijknoppen. Het gewicht van de \erscliillende

deelen dezer tak gecombineerd met de procentische Avaarden van het

salicinegehalte in overeenkomstige deelen van hetzelfde individu in

de opeenvolgende stadia, gaven de totale hoe\'eelIieid salicine dezer

tak in die stadia. ^).

Vergeleken werden alleen takken zonder geslachtsorganen daar die

met katjes zich anders gedroegen ^).

Takjes van ly^—4 i^i^^- diameter (hout en schors samen).

24 Maart 3.2 p('t. ')

17 April 2 „

21 Mei 0.4 „

^). De suikerbepalingen geschiedden volgens de lueUiode v. Schoorl.

-) Zie Theorin Ofvei-sigl af Kongl Vetenskaps. Akademiens Förhandlingen 1884.

No. 5. GeconcenU-eerd H^ SO^ geeft met salicine een roodklenring.

•') In overeenkomstige deelen van één individu was een gelijk gehalte.

*) Het salicine gehalte is in katjesdragende takken lager dan in katjeslooze op
een zelfde tijdstip, de salicine vermindert sneller.

^) Deze procentische waarden zijn berekend op "t drooggewicht.
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'Jak V. 4—8 iii.M. tliaiiicici's (sclioi-s alk'CJi : daardoor is liet geluille

dus lioouvr).

24 Maart 4.J pCl.

17 A])ril 2.8 „

21 Mei 2.1 „

N'oor Salix Helix L. waren de cijfers voor lakscliors.

24 Maar( 4.4 |.('l.

17 April 2.7 „

Ilct uelialle aan uiidvose schoiimiell (H'II weinig', stijgt echter niet

l)o\eii O.apCt.; hel zetiiicelgehahe is hoog, Nermiiidcrt hij het iiitloo-

l>t'ii \aii 11.5 pCt. tot () |»('t.

In de jonge kno|)})eii is voor het iiitloopen hij Salix |nir|tiirea4.4 |»Ct.,

hij Salix Helix 6.2 pCt. Deze hoeveelheid neemt tijdejis 't uitloopen

sterk al', verdwijnt hij S. pnrjiiwea zelfs totaal (17 April) om dan

weer met heginnende assimilatie snel te stijgen lot 3.7 p('t in hladen,

3 pCl. in jonge loten (21 iMei).

Van de al)solnle hoeveelheid salicine in een tak ni(M 'M)i) knoppen

xerdween \ an 24 Maart lot 17 April + '^^^ P^'-

// 17 April ,/ 21 Mei nog + 18 //

terwijl de \ ooi* 2J Mei reeds begonnen assimilatie weer Jiienwe had

doen ontstaan.

Proeven met afgesneden lakken in het donker ^) in water geplaatst,

toonden hel volgende:

Na \ormi]ig \'an xxortels, sprniten tal \an lange geëlioleertle loten

uit, verhruikend hij hnn ontwikkeling naast het 'zetmeel ook een

groot (piaiiliini der in de schors aan\\('zig(> salicine (+ 70 |>('l.).

1)<' jonge loten hexatten in den begimje een hoog gehalte 7.2 pCt.,

\(»oiihiiviid neemt dit nn echter af; de ahsolnte hoexcelheid per lOO

jonge loten herekend <laalt ex'eneens

:

pei- KKI jonge loten \an 1<S m.M. lengte» is 28 ni(>. salicine

1/ II II II II
12;>

II II II !;> ,/ n

Deze hedragen zijn gering in xerhonding tol de totaal xcrhniikte

lioeveelli.-id ± ;33() m(i. per 100 loli-n.

I»ij het uitloopen di^v jonge kno|i|>en xxcrd daarin aangetrolfen

saligenine, de takken xvaren direct gedood in k(»kend xvater, hel

e\tra<'t na hekoelen nitgeschnd niet aelliei'; eirzx nixverking xvas dns

hierhij hnitengeslolen. Dat een splitsing drv salicine aan het xcrhniik

zon x(M»rafgaan, wordt door het xinden xan saligenine zeer xvaar-

schijnlijk; de hoeveelheid erxan is echter zoo gering, dat indien de

') Het \var(.'n lakken v. (', jo m.M. (liimv'li'i-. (ir- jonge Inlm (iiilsliiinli'n uil

slapende kiir^ppeii.
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ontleding van saliciiie in den aangediiiden zin moclit verloopen, en aan

liet verbrnik een f^plilsing voorafgaan, saiigeninc sleclits een tusschen-

stadinni kan zijn. Of de aromatische helft verdwijnt als zoodanig,

of een andere aroniatisehe stof moet het detinitieve product der

splitsing zijn.

In de jonge, normaal zich ontwikkelende bladen treedt na een

oogenhlik van afwezigheid sjtoodig salicine weer op, te verwachten

is dat deze toename in verband moet staan met, te danken zijn aan

de assimilatie, daar geëtioleerde lolen het niet vertoonen. Teneinde

te constateeren of inderdaad de bladen de plaats der nieuwvorming

waren en het licht hierbij een rol s|)eelde, werd vergeleken het ge-

halte aan salicine vcjór en na verdoidvering.

Het gehalte der bladen werd bepaald 's avonds na zonsondergang

en 's morgens vnóv zonsopgang (bij één exemplaar). Eveneens ^verden

's avonds l)laden gehalveerd, de eene helft met l)ladnerf aan de plant

gelaten, de andere geanalyseerd ^). Den volgenden morgen werd dan

de nog overgebleven bladhelft afgesneden van de nerf en e^•eneens

geanalyseerd. Mits een voldoend aantal 100 a 200 bladen gelialveei-d

werd was een \'ergelijking volkomen door te ^'oeren.

Bij een kleinbladig exemplaar per 100 bladlielften

's avonds 8 uur 7 Aug. 47.5 mG. giukose 87.2 mG. salicine

's morgens 4 i,
8 ,/ 27.4 ,/ ,/ 60.2 ,/ ,/

Bij een grootbladig exemplaar j)er 100 bladen:

's avonds 8 nur 7 Aug. 80 mG. giukose 177.7 mG. salicine.

's morgens 4 ,/ 8 ,/ 31.9 // n 142.7 // /,

In beide gevallen (bis een vermindering gedurende de 8 uur lange

zonievnaclit \an respectievelijk 30 en 20 pCt. der 's avonds aanwezige

salicine.

Bij j)roeven met geheele bladen van één exemplaar:

's avonds 8 uur 7 Aiig. 4.6 pCt. salicine.

's morgens 4 uur 8 Aug. 3.2 pCt. ,/

's morgens 8 uur 8 Aug. 4.6 pCt. i,

Ook hier dus een vermindering van 30 p(*t. 's naclils, gevolgd door

een evengroote vermeerdering den volgenden dag. Worden takken

aan de plant omhuld door zwart gewast i)apier, zoo bedraagt na

48 uur de vermindering sleclils 35 pCt.; geen groot verschil dus

mot (He na 8 uur; toename trad evenwel niet oj), aanwezigheid van

licht blijkt alzoo hiertoe een luuxlzakelijke factor. ( )ok de etioleerings-

l)roeveu leerden dit.

Indien deze hoeveelheid salicine, die verdween uil de bladen.

^) Zie Lotsy. Mededeelingen 's Lands Planleiiluin XXXVI.
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Vei'|il;uU>t \\(M-(1 naai' de schors, inocsl daar een \ei"iueer(leriiig \an

liet geluille \\aari;eji(niieji kimiicii worden. Dil was inderdaad liet

pnal, Itij Itladrijke lakken hedi-oeg (k' toename van liet salicine-

gelialle dei- sciioi's in één naelit 2.5 ])Ct.; bij bladanne takken J.1 pCt.

Uil hel, o|i hovengenoemde wijze bei-eide aclherexlract der deelen

van Saiix juirpiirea kon echter door siibhineeren nog een andere slot'

geïsoleerd worden. Deze was volgens de microclieniisclie eigenschappen

een phenolachlig lichaam en wel door zijn lood- en kalkverbinding

benevens reactie met telrachloorchinon gekenmerkt als een ortlio-

derivaat '). Aldehydreacties vertoonde de slot' niet. De verdei-e micro-

chemische eigenschapj)en kwamen overeen met die \an de eenvon-

digste orthophenol, eatechol. Na herhaald ond<rislalliseeren nit benzol

bleek het smeltpnnt te zijn 104'. Elemenlairanalyse en molecnlair-

gewk'htsbepaling bevestigden, dtü we hier met eatechol te doen

hadden.

Daar zoowel in kokend water als in kokende alcohol snel gedood

materiaal de stof' leverde, het aelherexlract reeds vóór sublimatie de

kristallen vertoonde, is noch enzymwerking '^) waarschijnlijk, nocli

N'orming uit harsen mogelijk.

Behandeling met ferrichloride gevolgd door toevoeging van natrium-

liydrocarbonaal gaf ook in het weefsel de catecholreactie. De roode

kleur was in ongeopende cellen der doorsneden \an de sciiors duide-

lijk te zien, jonge geëtioleerde loten vertoonden ze z\\ak, oudere

sterk, Calechol is evenals salicine slechts in de schors aanwezig •'').

Hel vermoeden werd gewekt, dat wellicht eatechol de aromatische

slof kon zijn, die als definitief splitsingsproduct der salicine aanwezig-

bleef. Teneinde de juistheid dezer onderstelling te toetsen aan de

werkelijkheid, moest allereerst onderzocht worden of het eatechol

g(3halle der deelen van Salix puri)urea wisselend was.

Tol (pianlilalieve bei)aling der calechol was de methode van Degener

(Journal f. Prakt. (Jliemie 1879) niel bruikbaar wegens het voor-

handen zijn eener niet nader onderzochte Ihwonachlige kleurstof,

e\eueens door basisch loodacelaat geprecipiteerd wordeml. (ievolgd

werd daaroui de melhode door Prof. I^eukens aangegeven V(»oi' bepa-

biiLi \aii ludiu-o. lid siibbmaal eenci- catecholoplossing van bekende

sterkte in absobilcii alcohol wci'd verti-elcUcii iih'I dal der alk(»holische

1) Volgons coislilaags in diuk vorscliijnend omlorzoek van i'roi'. 11. Heiikkns,

mij medegedeeld door Mej. A. CJuutïeiunk.

-) Het zwart worden der afstervende bladen wonll veioorzaaki door de inwer-

king eener „lyrosinase" op eatechol.

'M (Jale<'liol werd ook verkregen uit Salix lielix b., S. l)al.)yloir(a Ij., S. vilellina

li, fDjiuins aii)a b., I'. nioniiilera Ail, soms slechts zeer weinig.
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oplossing van de (ot droog vei'dainj)le aetherrest. Onderzocht vv^erd

nn op hoeveel deze vloeistof verdnnd moest worden, opdat een aecpii-

vaient suhliniaat werd verkregen. De snblimatie geschiedde inet liehidp

der koperen tafel dooi* Prof. Wijsman beschre\'en. Onder i)epaalde ^'ool•-

zorgen was de bepaling lot op inilligrainnien nauwkeurig uit te voereji.

Het catecholgehalte der bhiden was 's avonds 0.6 pCt.
/ , .. ,, . ,

, . i bi] eennHh\i(hi.
„ „ „ ,/ „ s morgens 1 „ 1

''

„ „ ,/ schors „ 's avonds 0.6 „ \
l)i.j hetzelfde

„ „ „ „ ,/s morgensO.4 „ S indivi(bi.

Het bleek, <lat (bis hier het gehalte der catechol in omgekeerden

zin veranderde, dan dat der salicine. In de bladen neemt 's nachts

de salicine af, de catechol toe en in de schors catechol af, salicine toe.

Bestaat er nu ook verband tusschen de grootte dezer veranderingen?

Te dien einde werden aan eenzelfde object zoowel salicine als

catechol bepaald.

300 hah'e bladen 's avonds 8 uur 225 mGr. salicine (4.57„) ±32 niG. catechol (O.G5o/,)

„ „ „ 'smorgens4 , 162 , , (3.37,,) ± 52 . . tl.OÖ'Vo)

Dus 63 mGr. salicine minder, 20 mO. catechol meer.

De vei'houding dezer waarden, gegeven de mate van nauwkeurig-

heid der catecholbepaling, komt vrij goed overeen met de verhouding

der moleculairgewichten

.

Bij in het donker uitloopende takken, werd nu eveneens verge-

leken de verandering in salicine en catechol.

17 Gram schors vóór het uitloopen 351 mGr. salicine 3() mGr. catechol

\i
tf II na if II '2S2 n n 5ö n „

uitgeloopen geëtioleerde loten 55 „ ,/ 4 „ „

(sterke toename in de schors, in de jonge loten slechts een klein

deel der ontstane catechol aanwezig) 64 niG. salicine is Nerbruikt,

23 mGr. catechol is gevormd

;

Deze twee Avaarden verhouden zicii als 36 tot 100 de moleculair-

gewichten als 38 tot 100.

Het ligt dus zeer voor de hand hierbij aan te nemen eene splitsing

der salicine in suiker en catechol, met als tusschenstadium saligenine

(zie boven). Hiertoe zou dan een CH., groep uit de zijketen afgesplitst

moeten worden, daar saligenine orthoöxybenzylalcohol, catechol de

orthodiphenol is.

In overeenstemming hiermede is ook het catecholgehalte der schors

in Mei hoog (1.1 pCt.), daar dan een groot deel der salicine is ver-

dwenen, veel lager in Juli (0.3 p(H.) als het geleden verlies aan
salicine is hersteld. ^). Waai geschiedt nu die splitsing?

1) Hierbij is bedoeld het gehalte der takschors van dikkere bladlooze takken,

waar dag eu nachtwisseling niet merkbaar is.
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PKKirKiv' '/.('Hl K;i|» \III rtl;iii/.('ii|ili\ si(>l(»L:ic 2e Aiillauc : „vifllciclit

(liciH'ii <li(' ('sicraiMiLicii \ crhiiKliiiiucii der Kolilciili vdralc iiiil IMiciiol-

k<n'|»('ni VAW llei'slelliiiiL;' \(»ii scliwcr (liosiiiirciidc \\'rl»iii(liiji,u('ii Itci

(leivM Zcrs|iallim,U' iiii alliicMiK'iiicii der l'li(')i(>lk(H'|>('r iii der Zcllc

iiitacl \i'rl)leil»i. iiiii l'criii'rliiii wieder /iii- UiiidiiiiL;- xoii Ziu-kri' l>(Mnit/,t

/.Il NNci'deii/'

De feilen laten /.ieli /oo uitslekeiid \ei"khireii :

De splilsinu- dei' saliciiié geseliiedt in iedere eel, de uinkose wordi

vervoei-d in de richting- der groeiende deelen, (k' caleclinl lilijfl in de

cel en l»iiidl ulnkose, \an meer scliorswaarts gelegx'Ji cedeii al'koinstiii',

lul salieine.

(ïlnkose is dns trans|»()rlsl()('. saliciiK^ li-ansiloire reserxeslof.

Daai" in de Jonge deelen hel Ncritniik <ler glnkose slerker is dan

de loeNoer, moei' ealeeliol Ie \inde)i zijn, (k>cli sleclils /ooxeel als

overeenkomt met de vernnndering dei- altsointe lioe\cellieid salieine.

JOO jonge l(»ten J8 ni.AI. lang 28 m.d. salieine, sporen ealeehol.

100 ,/ // 85 ni.G. ,/ 2J,() ni.G, „ 2 m.G. „

fi.4 m.G. salieine komt, berekend, overeen met 2,5 m.G. ealeehol en

waargenomen 2 m.G.

De/e overeenkomst geeft krachtige steun aan de livpotliese. ^)

In de schors \vordt het vei-lies aan \vegge\()ei'(k' glnkose niet her-

steld, neemt ealeehol dns sterk toe.

Wat Aescnins helreCt, hier was het inzonderheid de kieming, welke

bestudeerd werd. De glidvosiden in de rijpe zaden aanwezig, zijn nog

niet chemisch gedefinieerd, het was daarom noodzakelijk de melhodc

(U'V (piantilatieve be|>aling slechts Ie baseeren o\) de hoe^eeIheid suikei',

l>ij in\ ersie ontstaande. Kv moest (his nagegaan woi-cKmi oI" (K' in giu-

kosidevorm gebonden lioeveelheid suiker tijdens de kiennng alhani.

Daartoe werden de zaden fijngemalen en geë\lraheei-d met melhvl-

alcohol, van dit extract de alcohol alge(himpt (mi i\o watei'ige \ktei-

stof met a<'ther iiitii-eschnd om oWr en hars iv \'erw ijderen. D(^ uit-

geschudde vloeistof' (nen(k' lol liepaling, <k'r re(hiclie \
(

'»('»r en na

inversie, door 2 uur koken met IlGl -V Degexornuk' suiker was blijkens

zijn osazon glnkose. Uit het \-ersclnl (U-zer reductie was de hoe\eel-

heid reibiceerende suiker, afkomstig \an <k' giukosick'u, Ie berekencMi,

zij bedroeg VA pCt.

Tijdens de kieming verminderde deze hoexcelheid in de colvleii

met ()0 cï 70 p(!t. Zetmeel en eiwit 70 a 80 |iGt. De kiemjdaiden

1) Ook <le Icilcri \vaar}:i-nonion bij wisseling van daji; en natlil laten zich op

tic/x' wijze uiln<'nn'ii(l verklaren.

•) Na inversie en neutralisatie werd de vlueislot niel loodacclaal behaudckl
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l)evalten slechts 1 a 2 pCt. ,i>liikos(' iji f2,liik()si(lcvorm o-ebonden, het

vei-hriiik der f!,lukosi(leiisiiikei- tijdens do kiemiiig wus uit de 70 pCt.

vci'iiiiiideriii,i>' der nbsoliite lioeveelhcid als bewezen te besehomven.

De h)(*alisa(i(' \aii ac^sciiliiie werd )ia,iJi,"<\L!,aaii d<»(n* Ihiorescciilie /ijiicr

waterige oplossing, bij niet te geringe heeveeliieid aan doorsneden

waarneembaar. Aeseuline \\ as in oJigekiemde zaden, slechts in sporen

in de jjlnnnda aanwezig; bij de kieining treedt zij in meerdere mate op

in de col vlcMisteleii, niet in (h' eotvlcMi zelf. Stengel en hypoeolvl

internodinm be\a,Heii zoowel bij kieniijig in het donker als in het

Hcht aescnbne, voor de vorming is dus licht onnoodig.

De bladstelen vertoonen echter alleen bij kieming in het liclil, niet

bij die in 't doidvCM' de aesculijie, wat er op zou duiden, dal (h^

aeseuline der normah' kieinplant van twee bromien afkomstig is, groo-

tendeels door omvorming \an stollen uit de cotylen OJitstaat, daai'uaast

echter zelfstandig bereid worch in de bladslelen, uit assimilalen der

bladen. Proeven met volwassen planten, in licht en doidver, met bonte

en normale bladen maakten dit waarschijnlijker, volledige zekerheid

kuimen slechts latere quantitaticve bepalingen geven.

Aan Gaultheria procuml)ens werd l)estudeerd Avelke veranderingen

in het gehalte aan gaultherine i)laats vonden, de onderzoekingen zijn

eciiter iH)g niet afgesloten. De methode van (piaidilatieve bepaling

berustte op nagaan der hoeveelheid eruit te vormen methvlsalicylaat.

Dit werd uit de deelen met waterdamp overgedestilleerd, opgevangen

in alkoholische kaliloog en daarmee verzeept. Het gevormde kaliuni-

salicylaat ^ver<l l)(>[)aal<l xolgens de niclliode \an jMkssln(U';r eii

VoRTMANN ^), Voor geringe hoeveelheden werd gebrniki de coloi'ime-

trische bepalingsmethode met Fe Cl.,.

Hy Fagii'5 sylv^atica, waai' Taillkir '') slechls melhylsalicylaat vond

in de kieni[)lajd, mq\'(\ op de lardste wijze ook de aauwezigluMd

aangetoond in de volwassen plaiil. Melhylsalicylaat is in kno[)[)en

\an den l)euk kort ^•oor het nitloopen in sporen aanwezig; tijdens

liet nitloopen vindt men het in jonge I)laden en loten benevens

Noorjarige takken. Jonge langtakken zijn er het rijkst aan, 0.02 pCl.

Zoodi-a de bladen ontplooid zijn, begint deze stof weer te verdwijnen,

is na een Axeek nergens te vinden.

Voor nadere bijzonderheden moge verwezen worden naar het

bimienkort verschijnend jiroefschrift.

^) Mes.singer en VoapiAX, Zeitsclirifl f. Aiial. (Iliem. 38 h\. -2'.H.

Ber. cl. deutscheii cliem. Geselischaft. Bcriin. Bd. 2:2. ;2313.

~) Tailleur, Gompies Rendus A. Sc. Tomo 132 p. 1235.



( :m )

Natuurkunde. — De lieer 11. 11a(;a doet ccjie iiiededeelijig, ook

iiameiis den Heei'C. 11. Winü, over: u Oi' Baui'uuj der Röntgen-

.stmlen, 2''*^ iiiededeeluuj'.

In de Maait-verii.aderiiip; 1899 deelde ik als resnltaat van proeven,

in uenieensehap met Dr. Wind genomen, mede, tlat Röntgenstralen

huiging vertoontlen ; bij deze proeven vielen de door een nauwe spleet

doorgelaten stralen eerst o[) een tweede, wigvormige spleet, daarna

op eene pliotogratiselie plaat. Het spleetbeeld bleek niet te zijn wat

bij volkomen rechtlijnige voortplanting te wachten was, maar ver-

toonde verbreedingen waaruit eene schatting kon worden gemaakt

aangaande de waarde der golllengte, die van de orde van 0,1 [i [i

bleek te zijn.

Tegen deze ju-oeven is in September van het vorig jaar in een tier

zittingen van het Congres der Duitsche Natuurkundige]i te Hamburg

Dr. Walter ^) opgekomen ; op geheel overeenkomstige wijze als wij

had hij zijne proeven ingericht, bovendien nog grooter voorzorgen ge-

nomen om eene onwrikbare opstelling van de spleten en de photografische

plaat te verkrijgen en krachtiger R()ntgenstralen gebruikt. Walter

kreeg slechts beeldengelijkvormig met de tweede spleet, en schreef onze

^erbreedingen toe aan onzuiverheden der j^hotografische plaat, door

de lange ontwikkeling ontstaan.

Deze negatieve resultaten waren aanleiding \()or ons, het onder-

zoek te herhalen, nu grootere liul|)iiiiddel(Mi dan xoor (h-ie jaar ons

ten dienste stonden. Wij zijn er in geslaagd, nog duidelijker dan

\roeger, buigingsverschijnselen te \erkrijgen, zoodat o. i. aan het

kaï-akter van ll()ntgenstral(Mi als evenwichtsverstoringen in den aether

niet meer getwijfeld kan woi-deii.

In piiiici|»e is de methode njiii onderzoek niet verand(M-d. maar

gebruik makende \an de ervaring, door Dr. Wai.tkk en ons yA>l\en

opge(laan, hebben we nog in eidvcle (pzichten verbetering kumien

aanbrengen.

( >p de 5,5 C.M biccMh- bovenvlakle van een ijzeren balk xaii

l-\(»rniige doorsnede, '2 .M lang en 12.5 c.M hoog. waren aan hel eene

uiteinde en op 75 en 150 cM \;in dal uileinde slnkken hoekijzer

\aii .'{,5 - 4 c.M en 'A ni.\l dikle xasigeschiucid, niel de ribbe

l(»(t(h-echl o|> de lenglerichting (\('\- balk en nicl hri liccn \an 3,5 cM
rcelil oxcrcind; in de ligunr zijn de beide eerste dezer hoekijzers

zichtbaar: lenen de xcrlikaje iteenen /ijn geelkoperen |»laten —
J2 C.M hoog, KI c.M Itreed, 4 ni.M dik — geschroerd. In hel midden

1) B. Walter, riii/sik. ZeUschrifl 3 pg. 1:37, \WH.
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van plaal T hcvoiid zich de eernle S])le('1, iii lift iiiiddcji van plaat II

do \\ iiiNoriiiigc l)iii^ijii;ss|>lcet, tegen de dei'de plaat, in een zwart

envel()j»pe, was de i)lu)t()t>,ratiyclie plaat ^) geklemd. De beide laatst-

gejioenide kopoi-eii platen waren hij de proeven ingesloten in een

langwerpige looden kast, die beletten moest dat door de Inelit diffuus

gemaakte of secundaire Röntgenstralen de pliotografisclic plaat troffen

en een sluier veroorzaakten.

De ijzeren balk was met gi[)s o[) twee dooi" liardsteenen kolommen

gedragen liardsteenen platen bevestigd; de kolommen stonden opeen

stevigen pijler; op dezen zelfden pijler stond, eveneens op een door

een steenen kolom gedragen hardsteenen plaat, de Röntgenbuis in

een groote looden kast van 2 mM wanddikte; alleen de achterzijde

dezer kast \vas open \-oor de toeleidingsdraden ^'an de Rulimkorff,

teiAvijl in de voorzijde, ter hoogte van de eerste spleet eene kleine

o|)ening was om de Röntgenstralen door te laten. De eerste spleet

was gevormd door twee platinaplaatjes, 2 mM dik, 2 cM hoog; een looden

schermpje liet slechts liet midden daarvan over eene hoogte van 4 niM

vrij; de wijdte van deze spleet bedroeg 15 (i. De buigende spleet was
gevormd door twee platinaplaatjes, Vs ïï^M dik, 4 cM hoog; ze was
aan het boveneinde onge\eer 25 (i breed, aan het benedeneinde gesloten.

Aan het slijpen der platinaplaatjes Averd de uiterste zorg besteed. Bij

deze spleten waren, e\'enals bij ons vorig onderzoek, de spleetwangen

overal even dik en niet, zooals bij de spleten voor lichtproeven, aan

de kant der spleet dunner geslepen.

Voor het opwekken der Röntgenstralen diende een Ruhinkorff

van 60 cM vonkenlengte met 4-deeligen primairen klos van Siemens

en Halske en een WEHXELT-interruptor. De stroom werd door

een accumulatorenbatterij van 110 Volt geleverd. Uitsluitend werd
gewerkt met de nieuAvste Röntgenbuizen Aan Muller (Hamburg),

\vaarbij de antikathode door Avater A\^erd afgekoeld.

Meer dan Aroeger Averd er zorg aan besteed om de doorgangen

der beide spleten nanwkeurig in eikaars verlengde te brengen. Dat
dit met bijzondere moeilijkheden gepaard gaat is een gevolg van de

buitengeAvoon groote diepte der spleten bij eene breedte, die zóó

gering is dat men gewoon licht, Avegens de optredende bnigings-

verschijnselen, niet kan gebtuiken om de richting van den doorgang
nauwkeurig vast te stellen. We moesten om deze laatste reden voor

het oriënteeren tot Röntgenstralen t)nze toevhicht nemen. En bij deze

was het weer de geringe breedte der spleten, die de doorgelaten stralen-

bundels zeer zwak deed nit>'allen, zoodat zij in het geval van de <ry'.s-^^

1) Geln-uikt werden : Schleussner's „Röntgenplatten".

23
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spleet, die 15 /« brecMl \\a>. niet (l;ui mei v.rry ^oed iiil^cnisl ()(»jj;- iii

xolslai^eii (iiiislei-nis ()|» een lliioresceercnd scImmiii koiidcii worden waar-

genoineu Ier jilaalse waai- /idk> iioodii:,' was, ii.l. iial>ij de Iwcede spleet.

De straleid)iiiidel, dooi'gelateii door het voor de proc\eii beJaii.nrijkste

deel der tirccdc spleet, waar de l)j-eedte ongeveer 5 [i bcdi-oc^g, kon

op eeiiigeii afstand der spleet alleen worden waargenoiiien door den

iiidi'uk dien iiij I>ij hingdnrigc e\posi(i(> (4 uur) o]) een gexoeiige plaat

maakte. Om uit dezen indi'uk een hrnikhaar merk \()or de rieliting

van den doorgang der tweede S[>leet af te leiden was dielit bij en

een weinig boven de eei-ste spleet een ree[)je koper aangcbi-aelit

;

(zie fignnr); in dit reepje, dat door een aan jtlaat 11 bevestigden arm

gedragen wei-d, waren naast elkander ecnigc vertikale rijeii gaatjes

geboord, onderscheiden in aantal en grootte der gaatjes. Een Rcnitgen-

bnis werd nn achter II in h en een photogi-afische plaat tnsschen het

koperen reepje en |)laat 1 geplaatst; een looden schermpje liet \an de

tweede spleet slecids het te onderzoeken deel vrij. Op (Umi photogi-a-

tischen indruk Averden één of twee der i-ijen Aan gaatjes zicht-

l)aar en hieriut kon zonder moeite worden afgeleid Avelk deel van

het reepje in de richting van het nn"(hlen \an <len doorgang der

tweede spleet gelegen was. Het was lui verder gemakkelijk om plaat II

met het tot voetstuk dienende hoekijzcr zoodanig te stellen — de gaten

in het hoekijzer waren iets grooter dan de doorsnede der schroeven —
dat, \an int liet midden der tweede sj)leet gezien, het zooeven bepaalde

deel \an het reepje juist boven de eerste s[)leet kwam. Daar |)laat 1

draaibaar was om een as gaande door de eerste spleet, kon nn dcv.e

laatste zóó gericht worden dat de sti'alen, afkomstig \i\n vvw bij ti

ge|)laatste Rinilgenbnis, de tweede s|»leet trollen, waarxan men zich

door middel \aii een (Inoresceerend scherm kon o\ <M'tuigen. (Jediirende

den looj» \an de eigenlijke bnigingsproeNcn werd eenige malen de

goede stand \aii <le buis gecontroleerd en zoo iioodig gecorrigeerd.

De afmetingen i\ry tweede en eerste spleei worden bepaald

uil o|»nanien. waarbij de phologratische plaal niniiiddillijL' aciiler

plaal II en de lv()iilg(>nbiiis bij ^/, of de pholograti-^elie plaal Itij '/

legen plaat I en de l\(')i)lgenbnis bij A werd ucplaalsl : de opname

\'an de tweede spl<'e| word /oowol \('»('»r iil. 10 April, opname

N". \) als na (nl. 23 Aiig., o|)iiame N". 2) de proexen ucdaan.

Zooals reeds xcrmeld is, werden als bron iiilsbiilend de regeli>are

Mfl.LKu'sche buizen met w atei-koeling gebrniki : hoe IVaai de/.e buizen

ook werken en lioc i^ocd ook \(»(»r de gewone, ine(lisclie doeleinden,

Aooi' de onLïi'Wone eisclieii \aii (lil ondeiv.ork waren sleclils enkele

exemplaien ucn-d bruikbaar. ^Ve wonstdileii toch buizen die//week"

waren en zulks uren achlei-een bleven, terwijl de werking zoo sterk



H. HAGA en C. H. WIND. „De buiging der Röntgenstralen.

(Tweede mededeeling).

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". l'»0:>/3.
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w;is (lat hel koolualci- \(m>i"I(Iiiivii(1 kooklc; de mccslc l)iii/,(Mi wcrflcn

na ceii ^chi-nik \aii 10 iii-oii liardor; wanneer de ontladingen naai-

de zijwanden van de looden kast plaals vonden, moest een andere

bnis genomen woorden.

Drie zeer goed geslaagde opnamen zijn vei-ki-egen, die als A, B
en C ondersclieiden zullen worden.

A, 7 en 8 Mei verkregen met een expositietijd van 97^ '"i^N 1'oofd-

zakelijk door een bijzonder goede buis die zeer krachtige stralen

leverde en zeer week was ; ontwikkeld gedurende drie kwartier

in 200 ccM glyeine ') 1 op 5.

B, 8, 9, 10 en 12 Juli; expositietijd 31 uur; twee buizen Aver-

den gebruikt, w^aarx^an de eene gedurende 4 uur Aveek w^as en

daarna hard werd en de tweede steeds hard w^as; ontwikkeld

gedurende één kwartier met gl^cine 1 op 5.

C, 14, 15, Ifi, 17 en J8 Augustus; expositietijd 40 uur; twee

buizen werden gebruiivt, waar\^an de eene 10 uur werkte en

vrij hard was, de andere eene zeer goede buis was, die het

overige van den tijd steeds Aveek gebleven is; ontwikkekl 10

minuten met gl3cine 1 op 6.

Deze drie. opnamen zijn zeer weinig gesluierd.

Ten einde na te kunnen gaan hoe wijd het deel der buigingsspleet

Avas, door het\A elk de stralen gegaan zijn, die op een bepaald punt

dei- [)hotografisehe plaat hebben ingewerkt, was, evenals bij ons vorig

omlerzoek, in eeii der s})leetwangen A'an de tw^eede spleet en dicht

bij de spleet, aan de uiteinden en het midden een klein rond gaatje

geboord. Op de opnamen N". 1 en N". 2, dienende tot het uitmeten

der tweede spleet waren daardoor ronde, op de opnamen .4, B en C
langgerekte zxvarte beelden ontstaan. (Uit deze ,/speldeprik"-photogra-

fiën van het, door de breedte der eerste spleet begrensde, werkzame

deel der antikathode bleek, dat dit w^erkzame deel slechts 2 mM. hoog

Avas). De afstanden van de middens dezer beelden Averden met de

verdeelmachine in een zelfde aantal gelijke deelen A^erdeeld, zoodat

de correspondeerende deelstrepen ook bij elkaar behoorende plaatsen

van spleet en spleelbeeld aanwijzen.

Voor het uitmeten van W. 1 en W. 2 Averd objectief D en meet-

oculair 2 gebruikt, waarbij één A'erdeeling van den oculair-micrometer

met 3,6 ft overeeid?:omt.

Voor de meting van het spleetbeeld op A, B en C werd als

objectief de microplanar V\ 2 en als oculair het compensatieoculair

6 gebruikt; één verdeeling van den oculair-micrometer komt met

1) Vogel's Taschenbuch, 1901, pg. 128.

23^
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55 (i overeen, de vergrooting was 27 hij een heeldsafstanrl van 25 cM.

In onderslaandc tahel zijn voor de opvolgejide deelstrepen, aange-

wezen dooi- liiiii niiiniiicr in de eerste kolom, ^ernl(ld :

in kolom 2: het gemiddelde van de nit N°. I en N". 2 gevonden

waarden van do breedte der tweede spleet in micra;

in kolom 3 : <le dnhhele breedte der tweede spleet vermeerdci-d met

de breedte der eerste spleet (J5 //), dns de thoctretiselie breedte van het

beeld zonder bniging, daar de afstand van de photografische plaat tot do

eerste spleet het dnbbele was van dien tnsschen eerste en tweede spleet

;

in kolom 4, 5 en 6: de gemeten breedte van het spleetbeeld,

resp. op A, B en C, in Aerdeelingen van den oculair-micrometer

(1 A-erd. == 55 fi);

in kolom 7 : de gemiddelde breedte \an het spleetbeeld in micra

(afgerond).

Num mel-

der
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hij alle metiiigeii, hoe ook genomen, bleek echter, gelijk ook bij de in

de tabel vermelde getallen is op te merken, dat voor het ivljde deel

der spleet de getallen der derde kolom grooter zijn dan de overeen-

komstige der laatste. De gelallen dezer derde kolom geven de theore-

tische breedte \i\\\ het beeld aan, voor het geval dat de platen tot den

uitej'sten rand der stralen, waaraan zij waren blootgesteld, zijn aangetast

geworden en dat geen dillractie, trilling, verschuiving of photografische

irradiatie een rol heeft gespeeld ; de laatste drie oorzaken zouden eene

verbreediny kunnen teweeg brengen, doch deze zou noodzakelijk het

sterkst zijji geweest op de plaatsen van sterke inwerking, dus bij het

lüijde deel der spleet. Nu daar geene verbreeding is gevonden, kunnen

de bij alle drie opnamen bij het nau\ve deel der spleet waargenomen

[jenseelvormige ^^erbreedingen, wier breedte 2 a 3-maal grooter is dan

de theoretische, zeker niet aan die drie oorzaken worden toegeschreven.

Zoodanige verbreedingen zijn echter juist bij buiging te verwachten,

zoodat wij, bij afwezigheid ^'an een andere verklaring, onze drie

opnamen niet anders dan als evenveel be\\'ijzen xaw buiging der

Röntgenstralen kunnen beschouwen.

Van de belangrijkste gedeelten \ix\\ N". 1, A, B en C liebben we
door middel ^-an den microplanar vergrootingen vervaardigd, waarop,

zoo al niet zoo goed als onder den microscoop, toch zeer duidelijk het

breeder worden van het spleetbeeld zichtbaar is ; de moeilijkheid, deze

vergrootingen goed te reproduceeren, heeft ons teruggehouden ze te

pidjliceeren
;
gaarne zijn we bereid ze aan belangstellenden te zenden.

De vraag is nu nog, tot een schatting van de golflengten te komen,

Avelke hier in het spel zijn. Daarbij kan men verschillende wegen

inslaan ; doch in geen geval zal men Aerder dan tot een zeer ruwe

schatting kunnen komen, daar eenerzijds de ware aard van het

stralingsverschijnsel, dat zeker Jiiet zuiAer periodiek zal zijn, onbe-

kend is, Avaardoor het onzeker is, met welk tjpe xwn diffractiebeeld

onze beelden moeten worden vergeleken, en anderzijds het zeer

moeilijk is uit te maken, wat nauA\keurig de pln'sische beteekenis

is van de grenzen van het beeld, waarop bij het uitmeten is inge-

steld geAvorden. Zijn wij echter genoodzaakt, ons tot een zeer ruwe
schatting te bepalen, dan is het voor de uitkomst ook vrijwel onver-

schillig, welke van de reeds aangewezen ') wegen wij daartoe inslaan

en verdient het aanbeveling, de eenvoudigste methode te kiezen, en

dat is wel die, welke in onze eerste mededeeling over dit onderwerp

1) H. H.\(;a en G. H. Wind, Deze verslagen 7, pg. 500, 1899. G. H. Wind,

Wied. Ann. 68, pg. 896 en 69, pg. 3^27, 1899; Physik. Zeitschr. -2, pg. 189, 265

en 292, 1901. A. Sommerff.ld, Physik. Zeitschr. 1, pg. 105, 1900 en 2, pg. 58

1900; Zeilsclir. f. Matli. und Physik. 40, pg. 11, 1901.
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werd |l:(>\ (»l,ii,(l. oii (lanrop hcnisi. dal wij do laludairc l>i-ccdlc Vg der

spleel, lor plaalso waar dv xcrhi-oodiiig zich iii hot hoold bojiiiil te

vei'loonoii, liolijk stolloii aan liol getal 1,3. Hij een /juver periodieke

slraling hangt (\o-ac lahulairo breedte met de golllongto en de lin(>aire

Itreedte, alsmede mol de bekende afstanden tt en /), samen <l(i(ii- de

bet rek kin u'

'2
(«+ ?.) ^^^^

s^ 2{a+b)

a h X v/ a h

l)aai- ImJ de proeven /f en b beide 75 cM bech'oegen, \olgt na sid)-

stilnlie van de waarde \an v^

;. =: 0,032 s\

Uit bovejistaande label \-olgl voor de waarde der spleel breedte n,

Ier plaatse waar de verbreeding zieh in hel beeld begint te verloonen,

l»ij de opnamen A, B en Crespectievelijk ongeveer 7, 4 en (),»». lliornit

zou dus voor de golflengten volgen, ingeval slechts zniver periodieke

stralingen in liet spel waren geweest

:

bij opname A, B, C,

). = 0,16 0,05 0,12 II ^t.

Xvi A\ ij niet met zni\er ])eriodieke stralingen te doen hebben,

zullen wij deze waarden hebben op te vatten als sehallingen van de

golllengten, welke bij de drie onderselieiden pi'oevon in de energie-

kronniic^) der Röntgenstra Umi min of moor op don voorgrond zijn

getreden.

Hier moge nog worden opgemerkt dat, moge al aan hel opgegeven

drietal waardon van )., wal do absolute grootte betreft, uiol al te veel

belcokonis zijn te hoehlon, hot verschil (hit zij verloonen en (hit vrij

dnidolijk bij \orgolijking \au dv (b-io o|tiiamon aan (h'ii dag komt.

waarschijnlijk reëel is en in N'orband staat mot liet verschil in hardheid

\au de gebrnikte biiizon. (Jobjk roods bo\(Mi word modogodoold,

oiulerscheidden loch de voor d'' opname /> goltiuiklo I)nizon zich

door eejio grootore male van hardheid \an do andoro, (Ho botrckkrnjk

zoor wook zijn geweest.

Opmerking \'ordiont ook dal do hior go\ondon waarihMi \an/. \an

dezelfde orde \an gi-oollo zijn als do uil on/o \ i'0(\U('ro procxcn

afgeleide.

I''.ind(']ijk wonsclion wij nog nihh-id^kolijk lo \-orklaron dat wij

als hel hoofdrcsidlaal \au on/i' proo\"oii sloods blijven beschouw on

hel bewijs dal zij lexcren, dal de IJ('»nlgenslraleii behooron Ie w orden

op'.i-e\at als een sir;iliiiLis\cr.>ehijnsel in den aeihcr.

y<itunrlciiii(liii Liilnn-xliniiiiii ( 'nircrsihil ( 1funiiKini.

'j <;. il. WiM.. II. cc.



( 357
)

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhuyzen biedt

eeuc iiiededeeliiig aan : ,/ Vooi'loo^jig onderzoek omtrent den

t/<rii(/ viin het hoofdunnverk der Sterrenwacht te Leiden

lloiiwi- N'^. 17 sedert zijne plaatsing in de nis van den

(/rooten pijler''.

1. In mijne voorgaande niededeeling onili't;nt de pendule HonwC 17

besjH-alc \k de dü(n- mij uitgevoerde onderzoekingen omtrent eene

in iiaar gang ojtgemerkte ongelijkheid \an jaarlijksclie periode, welke

niet onmiddellijk afhangt van de teuiperatuur.

In die niededeeling werd ook het tijdvak 1899—1902 behandeld,

toen de pendule eene nieuwe opstelling verkregen had in de vesti-

bule der sterrenwacht in eene in (\q\\ grooten pijler voor dit doel

uitgehouwen nis. Uit de gemiddelde dagelijksehe gangen gedurende

tijdperken van ongeveer eene maand werden op twee verschillende

wijzen fonnules voor den gang afgeleid, en uit dit onderzoek bleek

(hiidclijk dat de gang der pendule in het tegenwoordige tijdvak nog

aanmerkelijk regelmatiger is geworden dan zij reeds vroeger was en

aan hooge eischen voldoet.

Intusschen zijn de genoemde formules ook getoetst aan de gedu-

rende veel kortere tijdperken waargenomen dagelijksehe gangen en

werd texens een onderzoek uitgevoerd aangaande den. barometer-coëf-

ticiënt, waartoe de maandelijksche gangen zich in het geheel niet

geeigeiHl hadden.

Door deze laatste berekeningen is nu de \oortreffelijkheid der pen-

dule, ook Avat den gang gedurende tijdperken van eenige dagen betreft,

zoozeer aan het licht getredeji, dat het mij voorkwam niet van

belang ontl)loot te zijn ook de hierbij verkregen uitkomsten in het

kort mede te deelen.

2. De bij het vroegere ondei'zoek verkregen uitkomsten laten zich

aldus samenvatten.

Onder alle omstandigheden, waaraan de pendule HoHwr 17 sedert

hare eerste o])stelling onderworjten was, heeft haar gang, na verbete-

ling \(K)r den invloed der temperatuur, steeds eene overblijvende jaar-

lijksclie ongelijkheid vertoond. Daar eerstgenoemde invloed uit den

jaarlijkschen gang der teni[)eratuur afgeleid was, moest de overblij-

A^ende ongelijkheid noodzakelijkerwijze een phaseverscliil van 3 maan-

den ten opzichte der temperatuur vertoonen.

Wamieer de invloed der tennieratnur in den vorm (\ {t—/«) -f-

i\ {t—toY afgeleid en aangebracht was (onverschillig of daarbij voor

c., eene kleine te verwaarloozen waarde, zooals in het tijdperk

1862—1874, of wel een duidelijk reëel bedrag, zooals in het tijd-

perk 1899—1902, geA'onden was), dan liet de overblijvende ongelijk-
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hcid zicli g-eiu)euzaaiii iiauwkoui'iji,- dooi- eeiie ciikehoiidige siinisoïdo

voorsloUeii. Was daai'culegoii slechts een lineaire invloed \aii de

leni|i(M'aniiii in rekening' gel)i-a('lit, lerw ijl een (mder/.oek oinlrcnl r.,

daarvoor een eenigszins aanniei-kelijk bedrag dt'vd vinden, dan \er-

loonde de overblijvende ongelijkheid ook nog een halfjaarlijksehcn lerni.

Men kan tlan ook onmiddellijk inzien dat, zoolang men alleen den

algenieenen gang der teniperatnnr besehonwl, een kwadralisclic im loed

van deze en eene halfjaarlijksche ongelijkheid in den gang xolkonien

gelijkwaardig zijn.

3. Voor den gang der })endnle gedurende liet lijdvak 1899—1902

was in de eerste plaats afgeleid de formule:

n. G. = — 0=^.169 -f 0^0140 (h — 760).

— Os.0253 {t — 10") -\- 0^00074 (/ — 10")-.

T — Mei 3
4- 0^0465 cos 2jt J)^

365
'

in de tweede plaats de formule:

n. G. = — 0«.lo7 + 0^0140 (A — 760).

— 0=^.0220 {t - 10") 4- Siippl. Ong //)

De supplementaire ongelijkheid in het tweede geval was door

eene kromme voorgestekl. Even goed is intnsschen de voorstelling door

een jaarlijkschen en een halfjaarlijksehen term. Men viiidt dan :

T — Apr. 29
Saiipl. (hiq. — + 0^0471 COS 2.T

365

T - Apr. 16— 0^.0 198 cas 4.^ . . . //

)

365

l'il den bij de eerste wijze van bei'ekening gexondeii term afhan-

kdijk \an Ih'I k\\n»h'aal i\vv leniperaliinr en <len jaarlijkschen gang

d«'r lenipci'aliinr in de pciKbilckasI, die zich bij bena<k'rinu- laai \oor-

slcJlcn door:

T — M,'} 4
t = + 1 1".G -h 6".54 si» ±t ^^— ')

zon nicii \ oor den liahjaarli jkschcn Icrm alleid<Mi:

T — Mei 4— 0--.0158ms 4jr
365

hetgeen geno<'gzaani o\'ereenslenil.

I'.ei<le Ibrnndes moeien ecliler \crschillende nilkonislen ges'en, zoo(b'a

de loexjillige leniperal niM'-M'honuneliiigen in aanmerking kinnen, en

het was dns \an belang de gangen gcMJnrende korie lijdxakkeii niel

beitie fbrnndes te vergelijken.

, *, , .
• ,

, _ . , !r— Jtini 9
M Als Vdlt'ciulcii loriii vimll men + ()"..).» f<in \ n ,

365
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4. De beide vei-gelijkiiigeii werden dus uitgevoerd vooi- liei

driejaarlijkselie lijdvak i<S91) M(ü 3—i9()2 Mei 'S. '}

lii (kit tijdvak kon ik beseliikken over 182 tijdsheiudiiigeii, ge\'eiide

dus 181 waai'deii voor den dagelijkselien gang, welke gelden voor

tijdvakken van gemiddeld (5 dag(Mi. Als niiddell»ai-e tont der uilkonist

eener tijdsbepaling, systematische fouten, /oo als verandei-ingen in de

persoonlijke fouten der waarnemers, ingesloten, mag, i'uim gerekend,

aangenomen Avorden ± 0.M)4.

De nitkomsten bij de vergelijking dezer 181 waargenomen gangen

verkregen deel ik hier niet mede, en ik wil alleen de in beide

gevallen gevonden middelbare w^aarden voor een xei-schil: Waarn.

—

Rek. Aermelden.

Er werd gevonden :

Formule I I\L W. = ± 0.^^0333

„ II ± ü. 0344

Het verschil tusschen beide is dus gering en zelfs wordt, als men
de 3 jaren gescheiden houdt, in 2 der 3 de font voor formnle I iets

grooter gevonden.

Men mag dns zeggen dat beide zich met gelijke nanwkenrigheid

aan de waarnemingen aansluiten en, voor het nn ondei-nonien onder-

zoek omtrent den barometer-coëfficiënt, mocht ik mij tot het gebruiicen

\'an een \an beide beperken.

Ik koos daartoe formnle II (lineaire tem})eratnnrsinvloed) en ging

als volgt te werk. De naar die tormule op 7()0 niM. en 10'' herleide

en van de snppl, ongel, bevrijde gangen werden naar deii barometer-

stand in 5 groepen gesplitst en voor iedere groep werd het middental

dier gangen opgemaakt. De gevonden uitkomsten zijn opgenomen in

onderstaande tabel, w\aarin nog de eerste kolom het aantal gangen

bevat waaruit icd3r middental afgeleid is.

Aantal. Burom. G.-r.'<l. ü. G. W.-R.

17

31

08

44

21

7.-)2.S

7.")7 .0

TG'i.O

707.4

770 o

Os.

iC)'2

ir>4

-145

'141

— 0''
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lKir(>iiu'lcr-c(K''l"liiMÖiil arL!,('K'i<l cii (l;i:ir\ (»(»i- werd ,l»('\oiidcii :

L // = -\- 0.001 7

icrwijl als (higelijksclie gang I)ij 7()0 m.M. - 0\ KiO gcxoiidcn werd. Mei

de/e waainleii wofdt ceiie zeei* goede aaiisluiliiig aan di' waarne-

miiigeji verkregen, zooals nil de in de laatste kolom \an l)o\en-

staande tabel opgenomen versehilleii: Waarn.— Hek. hlijkt. De aldns

ge\(tn(len hai'ometeivoëlïieiënt b =-|- 0.0157 scliijiil dus md gi-oote

iiauwkeuriglieid bepaald te zijn ').

Voor den constanten term der formide wordt nauw keuriger uit alle

gangen — ()\161 gevonden. Voert men ook in lornnde \ /> —- -\- 0\0157

in, ilan wordt hier de constante tei*m — 0.''i7o.

5. Met de aldus gewijzigde formnles :

JJ. G. = — (H.173 -f 0^0157 (A-^7i;0).

— 0-^.0253 (^—10") + O.00074 f/—1()')^

-|- Slip/)/. OIKJcl. . {\tt).

I). a. — — OMGi -f 'ü\0157 (A—760).

— 0\{)m)[t.—UY)-\-Sui)[)l. ongel . . . ^\\a).

zijn nn wederom alle waargenomen gangen vergeleken en de vei'ge-

lijking is ditmaal nitgestrckt lot 1902 Sept. 20, d. i. tot bijna 5

maaiidcu na hel lijdvak ^vaaruit de torimdes afgeleid wai-en.

J)aarenboveii zijn de waarnemingen nog met eene derde berekening

vergeleken. Deze is verkregen door formule \\a zoodanig toe te

(tassen dal inel de gemiddelde te)n]>eratuur \au hel lijd\ak zel\e.

duch <lie \an een 5 dagen vroeger gelegen lijdxak gebruikt werd.

Xatuurlijk moet dan ook <1(* siipplementaii'e ongelijkheid gewijzigd

worden; eene vei'lraging in de inwerking der temperatuur van 5

dagen blijkt, Noor zoover ^\Q\\ algemeenen gang der temperatuur

x'olgeiis de boNcii opgegex'en formide beli-eri, in invloed gi'lijk te

Slaan lud 0.27 yC. den jaarlijkscheu sup|>lemenlaireu Icrm. Deze mitesl

dus mei <hl deel van haar be<b'ag x'ei-miiidci'd worden. De ahliis

gewijzigde lorunde noem ik IIA.

De lulkomsten dezer (b'ie vergelijkingen deel ik uu in hun geheel

mede. Zij zijn opgenomen iii oudersiaaude laliel. Daarin bexat de

Je kolom de datums der tijdsbepaliiigeu, de 2e de gemiddelde tem-

|»eralmir \oor hel tijd\ak tusschen den datum 1 regel lio(\ger en

di<'U o|i i\{'\\ regel zehen, terwijl de .'Je, 4e en oe de \-erscliillen

be\alleu lu^sehen de w aargeiiomeu gangen \oor die lij<l\akki'u en

resp. de berekeningen h/, Ib/ eu \\l>. Die vcr^idnlh-u zijn uilgedrid<l

iu duizejidste deeleii \an secimdeii.

') Naar do \\o'^ nid ^clicd vdJloDJiIi' oiidcizocking*'!! van den lloer Weedkh

V(»'^l voi>i' Iicl lijdvak INS'J iS'.tS ccik' waarde die slfchls weinig' liicTvan verscliilt.



{ 3fi1 ^

1



362
)

1



( 363
)



( 364 )



( 365
)

]»l;i;ils hlijkt diiidclijk (hit de oiidcrslelliiio; van een vertraag-den

tcnipcraliiiiisijiN loed de ovcrccnstcniniing sleclitei' maakl.

liitiis.sclieii doet eeiio nadere beschouwing der verseliilleii W. \\>/,

en W.~ \l/> YAQU dal do laalsle gevolgh'ekking iii hel geheel niet

gelijkelijk xoor alle lijden gddl, en dat forniuie IIA xooniainelijk

in de \vinteriuaan<len lol slechte overecnstemining leidt. Oni dit

nader na te gaan splitste ik de waarnemingen in tvv^eemaandeüjksche

groepen en maakte vooi* elke groep de middelbare afwijkinge]i op,

eersl xoov ieder jaar afzonderlijk, daarna zoo dat de overeenkomstige

gi'oepen der verschillende jai'cn ^'ereenig•d werden. Die laatste

middelbare waarden voli»en hier:

P'ürni. Ua. l'^orni. 11^,

.huiuari, t''(!brM;u-i ....

IMaart, April

Mei, Juni

Juli, Augustus

SepUüiiber, OctubiT. . . .

Novcuibcr, DectMuber . .

± Os (M()2

208

285

42;?

21.5

369

± Os. 05 19

214

284

368

232

559

Zij leiden lot de zoiiderliiiue uil komst dat tormule \U) in de 4

wintermaanden veel slechter aan de waarnemingen Noldoet dan Ih/,

daarentegen midden in den zomer, naar hel scliijnl, beter, terwijl in de

andere maanden weinig verschil merkbaar is. In hoofdzaak vertoonen

de verschilleiide jaren een in dit 0|)zicht oxereeidcomslig gedrag, en

men kan dus niet onmiddellijk zeggen dat hier geheel toevallige

oorzaken in het s[)el zijn geweest. Hoe dil eeliler zij, \ooralsnog

zijn wij zeker idet gerechtigd een verlj-aagden invloed van de tem-

peratuur aan te nemen.

Beschouwen wij Jiu de uiikomslen \-oor f"ornnde hi, die \'ooi' het

oogeid)lik xoor de nauw kenrigste te lioudcMi is (die ^oor Ih^ zijn

niet Avezejdijk anders) op zich zelven. Het \alt dan onnnddellijk op dal

gedurende de laalsle 17 maanden de regelmatigheid viin den gang

nog aanmerkelijk grooter geweest is dan gedurende de l)eide eerste

jaren ^), terwijl deze kleinere M. F. verki'egen is niettegenstaande van

die 17 maanden de 5 laatsten niet voor de afleiding der formule

gebruikt waren. Het vroeger gevonden verschijnsel herhaalt zich

dus ook ditmaal weder, en, mag reeds de gemiddelde nitkomst voor

^) De eerste 4 inaandeu na de nieuwe opstelling waren reeds onmiddellijk buiten

rekening gelaten.
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liel ^('Ikm'Ic tijtlxak .M. I'\ — ± ()\(I,'U 1 j /.eer Ixn rcdiucMid LiciMK'iiid

wordoii, il\ iiKMMi (lal (mmic /.oo mi-oofe iviiolinali^liciil als uil^cdi'iikl

wordi door cciic iiiiddcü'aiv afwijkin*;- van een ()-daa<^sclicn gaii<^- \aii

eeiie vi'ij eenvoudige forninle len l)edra.ü;e van db ()\0251 de |»eiidnle

Hoinvi' 17 in haar tegenwoon ligen toestand tot eenc zeer voort reilelijke

stempelt. Deze regelmatigheid overtreft ook aanmerkelijk de vroeger

door haar bereikte. Een onderzoek omtrent het anderhalfjarig tijd-

perk 1886—87 — (1. i. gednrende de jareji van grootste regelmatig-

heid in het tijdvak 1877—1898 — oj» soortgelijke Avijze nitgcvoei'd

als het tegenwoordige (de gemiddelde tusschenrnimte der gebrnikle

lijdsbepalingen bedroeg 5 dagen) voerde tocli lol eene middelbare

afwijking van ± 0'0365.

6. Men kan de gangen xnn een nnrvverk ook nog op deze wijze

onderzoeken, dat men alleen het oog richt op de ojiregelmatigheden

van zeer korte periode. Eene eenvondige Jiandelwijze is dan dat

men het middelbare bedrag vormt van het verschil tusschen de ge-

rednceerde dagelijksche gangen voor 2 o[)eenvolgende tijdsbepalings-

intervallen.

Deze methode op Hohwü 17 in het beschonwde 1ij<lvak toejtas-

sende, ^) werd gevonden :

M. Verschil 1899 Mei— 1902 Sept. ± 0^0313.

„ „ 1901 Mei—1902 Sept. ± 0\0253.

rit deze middelbare waarden, in vei-band beschouwd md de

vroeger gevonden middelbare afwijkingen dei- gangen in (l-daagsclie

en in maandelijksche tijdvakken, laten zich iiii eenige zij het ook

rnwe gevolgtrekkingen maken omtrent de grootte der gangsloringen

van kortere en van langere |)eriode.

Iliei-oixler stel ik de gevonden grootheden samen, zoowel die welke

\oor liet geheele tijdvak als die welke xoor liet laatste jaar alleen

algcli'id werden. De kolommen .1 bexallcii de onmiddellijk ge\(iii-

<leii waanleii. de k(jlommen /> die welke men Ncrkrijut bij \erndn-

derinii met liet aandeel dat aan de waarnenungsloiil(>n mag to(\U"escli reven

w oi-(lcii, daai-bij als totale middelbare foid eener tijdsbepaling =t 0\04

aaiiiieiiiciidr. ( >iider .M.Al'w. ,? \an een (J-daagsclien gang versta ik <le

bo\-en ;^('\()nden totale Al. Al'w. \aii de loiiiiiile \<i. onder Al. At'w. «

die welke men aflei<lt uit liet middelbare uanii\('i>cliil. De .M. Al'w.

fier maandgangeii wijken een weiuiii al' \aii die \olu('iis mijne Mu-ige

medcdecliiiLi'. <laar zij uu ook beirekkinu' liebbeii op de lormiile \ii.

') De gangen werden iieileid dom- niiildel vun fuiniule llu, doch lieileiding naar

1'/ 7,ou zeker nagenoeg dezelfde nitkomst opgeleverd liebben.

i
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7. Hij 00110 |ioii(Iiilo wollvo voor aslronoiiiisrlio riiii(laiiioiilaai-liojta-

liiiii'cii üclii'iiiki wdrdl i> natuurlijk de rc.üolmati^iioid vaii don i^ang

gediircndo dv 24 nioii \an don dag' \an hol allor,i>rootslo gowiolit, dodi

liet is duidolijk dat daaromtrent alleen lang voortgezette en niet

de grootste zorgvnkliglieid herleide waarnemingen licht znllen kuimen

Aors|)roi<lon.

A'oorloopig mag alleen de verwachting worden nitgesproken, dat

ook hioi'in IIohwü 17 liiet hij andere pendules zal achterstaan en

deze ^•cr^vachting is daarop gegrond dat, terwijl de amplitude der

jaarlijksche temperatuurs\orandering op de tegenwoordige standplaats

der pendule betrekkelijk weinig verminderd is, de dagelijksclie xcv-

andering zoo goed als geheel is opgeheven.

Om dit aan te toonen volgen hier middentallen der verschillen

tusschen de tomporatnur te 4 uui- 's namiddags en het gemiddelde

der temi)eraturen van de voorgaande en de volgende 8 uur 's morgens.

Die Aorschillen zijn voor een aantal dagen opgemaakt en in 6 twee-

maandelijksche groepen ^•ereenigd.

Temp. 4u—Temp. 20u

Januari, Februari...

Maart, April

Mei, .luni

.Tiili, Augustu.s

September, October..

November, December.

+ 00.00

+ 0.13

+ 0.12

4- 0.20

+ 0.14

+ 0.08

Hot geiniddoldo verschil is het grootst in don zomor maar ook dan

nog klrii), torwijl de enkele verschilloii stoods honodon 0^.5 hlijvon.

Voor de Boekerij wordt aangehodon uit naam van don Heer

HoouKWKRFF, (lo (lissorlatic van den Heer J. Dkkkkk : i,l'i'/>rr <'i/ii(/i'.

Bi'shDidti'ili' (Ier Oicao viid ilirc Bt'sfinnianH/."

Na resumtie \aii hot holiaiidcldo woi-dl <lo >-oriiadorimi' uosloloii.

(8 October 1902).



KONINKLIJKE AKAÜKMIK VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VKKsi.Ai; \ AN i)K (ii:\v().\'K \ i:r(;ai)Krin(;

)K\i WIS- Ei\ XATLT^RKUXDIGE AFDKHLlXd
van Zaterdag 25 October 1902.

•»« »«•--

Voor-Filter : de Heer H. (1. van dk Samjk Hakiii yzkn.

Secrcüiris: de Heei- J. 1). van üek Waals.

I 2vrH O TJ 3D.

Ingekuiiien stukken, p. 369.

In meinuriani IJ. J. Stokvis, p. ;57it.

V^crsliig uver ecne verhandeling van den lieer W. A. Vkusi.cvs: „L'\'L-ales de cuiiibes phines

ot s^iuiclics", p. 373.

J. M. VAN 13f.mmklk> : „De werkin«^ van water o]) het Antimoniiinicliloruur", p. 3"4.

,]. J. Blanksma: „De intrainoleciüaire atoomverscliuiviny bij haluj^een acetanilidon en liare

snelheid" (II). (Aangeboden door den llccr Loisiiv uk Hitr^N). \>. 378.

J. K. A. "Wkktiikim Salomonson: „Struonisterkte en toonhoogte bij een fliiitenden lichiboog'".

(Aangeboden door den Heer P. Zkkman), p. 381.

J, D. VAN MM Waals: „Eenige opmerkingen over den gang der moleculaire transformatie",

p. 391.

J. 1). VAN DKit Waal.s: „Kritische verschijnselen bij gedeeltelijk mengbare vloeistotFen", p. 39G.

1'. 1'. C. lIoKK : „Over het internationale onderzoek der Zee", j). 400.

.1. BoK.KK: „Over den bouw der lichtcellen, der neurofibrillen, der gangliënccUen en de inner-

vatie der dwarsgestrcepte spieren bij Amphioxus lanceolatus". (Aangeboden door den Heer

ri.ACK'*, p. 40). ^Met e'e'u plaatj.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer Mri.UKii: „Electroh'sc van eenige zilver-zouten

en over de reactie van wateistot' suiJCioxyde met zilvcruxyde, zilvcrbioxyde, enz." (8ste Verhande-

ling\ p. 41 i.

Aanbieding door den lieer IlAMuriiiiKit van eene verhandeling van den Heer J. Hk,k.mvn:

„Over de onderlinge onafh-inkelijkheid der invloeden, die zenuwen uitoefenen op de prikkel-

baarheid, de contractiegrootte, de contracticsnelheid en het geleidingsvermogen van de hart-

spier", p. 412.

Aanbieding namens den Heer C. A. J. A. Oidk.mans van eene veihandcling van den Heer

C. .1. K()MN(j : ..Bijdrage tot de kennis van het leven der humicole fungi en van de .scheikun-

dige pioccssen, welk(! bij de humificatie ])laats hebben", p. 412.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 412.

Erratum, p. 413.

Het Proces -Verl)aal der v(irii>'e ver<iadcrin,n- wordt «ielezeii en

üoeduekeurd.

De Heereii 11. K. \)V. \\\{\ us v\\ Sciikokdkk \ an dek Koi.k liehIxMi

l)eru'lit uezoiidcii, dal /.iJ xci-liiiiderd zijn de veruadei-hiii' Itij Ie wonen.

liiiiekonien is: een sehrijxcii \aii den lieer P. 1 )k()stk d.d. (S ( )cl()l)er

11)02 heriehl «ieveiide. dat Adniiiuslratciireii \ an hel P. W. Korllials-

(onds Imnne ^oedkeni-inu' lieclilen aan licl xoorslel der Afdeeliii,u' uin

/'liOO. hcseliikbaar Ie sl.'llcii xoor hel lol sland komen \'an een

werk over Pharinaeciilische IJolaiiie, dal oiMk'r loezieht \ an Prof.

.1. W. .Moi.i,. dooi- {\{^n I1(MM' II. II. .Ianssonms /.al hewerkt ^^()rden.

24
Verslagen der Afdeeling Nuluurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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Venloi' is ingt'konu'n het Ixn-iclil van hol (iverHjdcii van

(\Qn Heer

BAREND JOSEPH STOKVIS.

Dt' \'()()r/.ilU'r lii'ciiiil hulde aan zijne naiie(hiehlenis in de

vuluende wooi'ik'n :

M/Jne Heereii

!

\)q dood \an Stokvis is voor onze afdeeliiiii", ja \"oor ons

allen persooidijU een uroot xcrlies, Ie zwaarder door hel

(tnvei-waehle van den slag' die ons hoeft getrollbn.

Nog in onze laatste vergadering, een dag voor zijn dood,

was hij in ons midden en vei'hief hij zijn stem om de

lielaniicn \aii idgenieone samenw ('i'king o|> ^\etens(•ha|»|^elijk

gehied lo hcploilcn. Kn Ihans zidlen wij zijn kraehtxollo

geslalle, zijn in {\v\\ odoloji zin dos wooi'ds knenslnstigo

l»ersooidijklieid luot moer onder ons zien en hem met zijn

klaiikxolleii slem niol mooi' aan onze l»es|)rekingen hooi'on

deelnomen.

liet is hilter hai'd die godaehie als w reedo waarheid Ie

moeien f'i'koniion, waai* \ve zoovele jaren, bijna een kwarl

"'"uw. hel \(»orn'elit hadden hom fon (\vv on/.cn Ic iioomeii:

wanl was Stokms een iiilnemond geneeshoor, eon ongooNcn-

.lard Iccrinco^lor, ook ;ds LichHM'do hekleedde hij' in het \ak

dal hij lictK'fcndo oen Nooriiame plaals.

Tf Am^lcrdam in liS;{4 uchoron, werd hij roo(ls op l('>-jarigon

Icoriijd sludeiil aan hol Alheiiaoum on Ncsligdo hij er zioli in

1 -S57 als geneeshoor na hol xolhroiiLi'eii \aii Lilansrijke slndiön.
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I)(> (liMiklc y.ijiK'i- jd'.iktijk hclelle lieiii oveiiwrl iiicl die

\\('l('iis('li;i|>|»('lijk(' sliidiï'ii ('11 (iiKlerzoekiiiueii vooi't (e zetten,

vooral ()|) cliciiiiseli-patlioloiiiscli gebied, eii iii J8l)7 uat' liij

/ijjie klassieke xcrliaiideliiiLi' uil „Ivccliei-elies expéiMiiieiilales sur

les coiiditioiis de hi |)atli(),ii;é)iie de ralhiiniiiiiii'ie", die dooi-

de Aeadéiiiie de inédeeiiie te l)i-iissel met u'oiid hekrooiid \V(M'd.

Achtereeiixolu-eiis hield hij zich daarna hezii;' met oiidei'-

zoekiiiueii o\er de lialkleiii-stoireii eii hiuuie oxvdatieprodiieteii

en o\er de at'seheidiiiii' Aan liet phosphorzuiir hij arthritis eii

[thtisis |mlnioiiiini. \vaarovei- hij xersehilleiide x'erhaiideliiig'en

seh reef.

'

Ten u'ex <)l,Lie \;ui /.ijiie henoeiiiinu- in 1(S74 tot hoouleeraar

in de al^-enieene ziekteknjide, de |)i*opaedentisehe kliniek en de

leer der f>'eneesiniddeieji, heeft hij zijne stnthën vooral in het

laatsliienoenule vak voortgezet, eii als vrnehten van die studiën

\erschenen o.a. in l(S<S(), in het Arelii\' fiir experimentelle Patho-

logie, zijne Nerhandelinu' o\-er de \'ei;<iifti;i,'e werkinu' der eliloor-

ziire zouten en iji den feeslltiindel n'ooi' Dondkks de uitkomsten

zijner onderzo(d<iii,ii"('ii oxcr de wcrkinii' N'an eeiuiie sloifen uit

de di,üitalis-L>-roe|) o|» het hart.

Behalve deze g'rootere verhandelingen heeft Stokvis iji de

•ieneeskundige tijdsehriften eene menigte van kleinere stukken

gepiiltlieeerd, hexatteiide zijne waai-nemingen aan het ziekbed

en zijne onderzoekingen in het laboratoriuni naar aanleiding"

\an deze xolbraehl. kit die allen leert men zijn scherp waar-

nemingsxei'iiiogeii en zijn nauw gezetten wctenschappelijken

zin kennen.

Zijn grootste werk, waarin hij een nitneincnd oxerzieht

geeft \an de geheele pharmaeod_vnaini(dc, tot welker ontwik-

keling hij zelf veel heeft bijgedragen, zijn zijne X'oordraehten

ovei' geneesmiddelen, waarvan gelijktijdig eene Nederlandsehe

en eene Kranscli(> uilga\e is ^el•s(•h(Mlell. eerst kort geleden

dooi' Stokn is \-oltooid.

Wij zouden ons eehler een zeer onxdlledig beeld \an het

xvetensehappelijk lexen van Stokvis vormen, zoo xve alleen

letten op de dooi' hem uitgegeven Aerhandelingen. Zijn ruime

\vetens(diappelijke zin drong hem om daar, \xaar hij kon,

krai'htiu' ou Ie treden tol iiilbreidiiii:- en alu'emeene oiilxxik-
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kcliiiii- (Ier wetciiscliap iii ruiiiR'ii kriii^-. Zijne ;j,r()(»le ,i»a\cMi

;il> >|>i('kcr. /.ijii iiicci- dan gewone literarische talenten maakten

licni (laarldc l»ij niliuMuendhoid geseliikt, en zoowel het Neder-

landï^eh Katiuir- en Geneeskundig Congres, waarvan hij een

der A'oormannen ^va8, als het Congres tijdens de Koloniale

Tentoonstelling te Amsterdam zijn zeker voor een goed deel

dooi' zijne krachtige werking tot stand gekomen. En op welke

Noortrelfelijke A\ijze hij op vergaderingen of congressen in het

hnitenland de eer der Akademie en der Hollandsche weten-

x-hap wist hoog te houden, is algemeen bekend.

Maar niet alleen in den kring der groote vei'gaderingen ook

in den boezem van het bestuur onzer Akademie ^•eroorzaakt

de dood van Stokvis een groote leegte. Zijn helder onbevangen

oordeel, zijn mime blik gaven aan zijn woord bij onze

beraadslagingen groote beteekenis en zeer noode kuimen wij

zijne voorlichting missen.

Dat in vele kringen zoo gedacht wordt, bleek oji aandoenlijke

wijze uil <le woorden bij het graf xau Stokvis gesproken.

Telkens en lelkens klonk het van de lii)pen der rouwdra-

gendeii, hoeveel goeds hij in tal van betrekkingen verricht

heeft, en welk een schoon voorbeeld hij heeft gegeven om.

waar hij kon, met de vele gaven die hem geschoidven waren

alles te bevordei-en wal goed on edel is.

Dat voorbeeld zal ook \(»or ons niei \('rloreii gaan, en de

gedachte aan de nobele figuur die \an ons is weggenomen
zal ons steeds biibliixen.
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Wiskunde. — De Heer Schoutk ln-eii,ii,l ook namens den lIctT

KüRTKWKG liet volgende verslag' uit oxcr de aaiigehodeii \ er-

liaiideliiig- van den Heer W. A. N'kksiays gelilcld: „Jux-a/cs

de coiirhcs phates et (iniiclics.''

Xaw de verhandeling ,/l''()cal('S de cdurhcs planes el ganelie^'",

in de vergader ijig \aii 2o Jnid 1.1. iji onze handen gesteld, is thans,

Jia een kleijie omwerking, het eerste gedeelte \()or den druk gereed

Dit eerste gedeelte l)eliandelt uitsluitend de N'lakke ki-ommen en van

deze nog slechts de kegelsneden en die krommen, welke noch niet

betrekking tot de lijn in het oneindige, nóch met betrekking lot

de onbestaanbare cirkelpunten dier lijn een bijzonderen stand hebben.

Het eerste gedeelte van den omvangrijken ai-beid, Avaartoe ook

wij ons thans beperken, is in zes hoofdstukken verdeekl. Uit het

eerste hoofdstuk, dat tol iideidiug dient, blijkt al aanstonds, dat de

schrijver liet voornemen heeft de focale krommen van algemeene

i'uindekrommen op te sporen. Want hierin wordt onmiddellijk een

brandpunt eener kromme bepaald als het middelpunt van een punt-

bol, die een dubbele aaiiraking heeft met de gegcAen kromme; door

middel eeiiei- |)rojectieve transformatie, die de onbestaajd)are cirkel,

gemeen aan alle bollen, in een in het eindige gelegen beslaan! )are

kegelsnee doel overgaan, komt de schrijver dan tot de bekende be-

paling Nolgens welke de bi-andkromme eener gegeven kromme het

complex der dubbelkiommen is van het oiitwikkelbare opper^•lak,

dat deze kegelsnee en de gegeven kromme tot richtkrommen heefl.

In dit eerste hoofdstuk wordt dus de algemeene methode ontwikkeld,

waarvan de schrijver ook in de volgende deelen zijner studie zal

hebben gebruik te maken. Daarin vindt men ook de notatie aan-

gegeven, waarvan hij zich het geheele werk door bedienen zal; hel

is die van Ernksto Pascai/s ,/lvei)ertorio <b Matematiche Superioi-i".

Het tweede hoot'dstuk, het kleinste \an de zes, is gewijd aan

eid<ele algemeene opmerkingen omtreiit focaalkronnnen vaji \lakke

ki-(uiime lijnen. En in de \ier volgende hoofdstukken worden acliter-

eenx'olgens de kegelsneden, de algemeene krommen van den derden

graail, eidcele ralionale krommen van den derden en vierden graad

en ten slotte de algemeene vlakke kromme op haar brandpunten-

krommen ondei-zochl.

Hoew el het niet aangaat in dit verslag in diep liggende bijzonder-

heden af te dalen, achten >vij het toch van onzen [)licht, ter ken-

schetsing van de \erdiensten van het onderhavige werk, op eeji

enkele bijzonderheid te w ijzen. Zoo als ieder wiskundige weet, moet

de hoofdzaak van het werk van den Heer Versluys bestaan in de



( :i74 )

licpaliiiLi (Irr k('iiiii('rk<'ii(l(' iiclallcii (\(-y l)i'.iinlkniiiiiii('. die haar ütjüuI,

i'aiiLi' <'ii kla^^sc ('II dl' aaiilallrii harrr Inj/oiKicrc laiiilcii. lijnen en

xlakkrii (locii kciiiicii: liifrl>ij \ cruciKH'L;! iiicn /.icli cclilcr ücw (Mtiilijk

iiH't (Ir lioclioiiw iii.Li' (Ier liii/.oiKicrIicdcii. die /icli reeds Inj een alücnieene

niiinickroiimie xoordoeii. Alleen hier en daar heliUen (
' wi.i'.v. ( 'ki:m()\ \.

vu/., meldiiiu' u'tanaakl \aii die|ter liLiLicnde Inj/.onderheilen en ürool-

hedeii beschouwd, die l)ij een alLi'eineene riuinlekiHiniine niel \(M»r-

kdinon. wier aanlalleii anders ucz-eiid in hel alLicnieen diis nnl /.i.jii.

\>czc door I'ascai. in /.ijne forimiles o|m-enoinen uro<»lliedeii /.ijn —
en wc achlen dil een ii,roole \"(M-diensle door (1(Mi lieer \ Ki{si,rvs

hiiHieii i\o\\ krinii.' /.ijner heschouw iiiLicii «i'etrokken.

TerAN ijl wij ons \()oi'lieli(tiiden l Ie u-eleucnei' lijd oiis oorde(M

oiiilrent de xolucnde oiiderdeelen \an dit Itcdan.u'i'ijke werk oNcr

rocaalkroniineii mee Ie deelen, hex'eleii wij ihaiis reeds inel \(ille

<>-ei'usth('i(l de openhaarinakiiiLi' \an dil eersie ucdeelle in de \ Crhaii-

dc]iii,<i,XMi del' Akadeniie aan.

/)t' ( 'iniiiin.'<.-<ii'.

( IfoniiKii'ii, V. II. Sciior'iM"..

Aiii.<t('f(l((iii. 1 >. .1. Koiri'i'.w Kc.

1 )e concliisie \aii dil rapport wordt uoedii'ekeiird.

Scheikunde. -- De lieer \w iii:MMr,l,i:\ doet eeiie niededc'lint:. ook

naiiiens Dr, V. .\. .Mi:i,i;nrK(; en \)v. V. iiriu'.i; Noodt, o\cr:

II

I

)i' ii^i-rliiiij i'tiu iviih'i' lip lii'l Anlniimiiii mclilitriiiir."

in de eersie helft (\vv I

.)''' eeuw heeft i > \sil,H s \'a I.KN'I'IM s in /.ijneil

/^('iirriis Irioiiiphali^ .\iilinionii" de liereidinii' \.\\\ (\v\\ Unix rniii .\iiti-

nioiiii Slt('l,i l»esciire\ ('11. /oowcl nil SpiessLilaiis en SnMiinaat. als

uil iveiiiilii- .\iitiiiioiiii en Snliliin.iat. nil Spie--<iilaiis of nil i'"lor('s

Aniiiiioiiii 'Sl)<». en Zoiit/.niir. < >ok wa-- hen; \i'i'i\-' liekend, dal

water iiii'i Ik'I lïnixriiiii een wit poeder \oriiide. hetwelk veel later

i'nixis -Miiarotli l;ci nid is.

'I W ee eciiwcn laler. in l(')4'S hrcfl de Iteroemde (ii.MHi.i; in /ijne

//No\ i liiriii philosophici de/,e iiereidinu'i'n /oo lieschrexcn en verklaard,

dal hij daardoor Itew ij>t de/,e clieinisehe proci'->>eii doorL^rond Ie lieMMai.

i')\l((lll .•>l,\ en r.oilMI \ W K helihen illlinniie i,eei'ioekell I h)'.»S en I7.')'i)

die \ ('rklariiiii'eii .Veliolouiaci iioi: (hiidelijker en -prekend( r \ oor-

.U'osleld. Daaraan onllirekeii als hel w.iar no.Li- iiiair de (heinische

toiniide-. Zij waren dan ook een der ,L'lans(>iiii(eii (ha' ( 'heinie \an
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(licii (ijd. (1650— omstreeks 1750). Hoe weinige clicmisclie processen

locli li.uldoii eono juiste vei'klaring gevoiuleii, vóór Lavoisikk. Doch

in licl \()Iü'('ii<l(' lij(l\ak, \aii 1770- i<S7() is onze kciwiis van de wcr-

Jcin,i;' \'an liet water op liet Aiilinioiiiiiiiichloi-iiiii- maar weiniii,' \ei"-

niecnkM'd, ja is zelfs aclilerlijk ,u-el>le\en. Eerst Davy bepaalde (k;

sanieiistellinu,' \aji het Chloruur als SI)('L. 1>khzkt,ils i>-at' slechts eene

gebrekkige forninle, zoodat (k; sainenstellini;' steeds onzeker bleet'. Eerst

in i(S7J (het is bijna on.ü'eloolebjkj niaakie Sahank.ikw nil, dat Iwee

kristallijne Oxvchloruren (hjor water uil SbCk, uutslaan — SbOCl

door weinig, tSb^OjCl.^ door veel water — en stelde hunne samen-

slellino' vast.

(Jok Averd bemerkt dat het pi'oces omkeerbaar \vas, in zoox'erre

niet al het SbClg ontleed wordt, maar het daarbij vrij wonkMide

zoutzuur een deel van het SbCl^ in het water opgelost houdt; toe-

\oeging van eenig zontzuur bracht weder wat Oxjchlornur in O})-

lossing, toevoeging van water deed meer Oxyclilornnr afscheiden.

De gang van het verschijnsel l)leef echter gebrekkig onderzocht. De
uitkomst van de onderzoekingen van Dittf, (1874), Bekthelot (1884),

en Causse (1891) kon niet juist zijn, dat er (^'oor elke temperatunr)

eene grenssterkte van het zontznnr bestond, beneden welke dit zuur

het SbClg nog ontleedde, en boven Avelke het SbCl, onontleed, in

onbepaalde hoeveelheid, oploste.

Het was nu de vraag, of de geheel nieuwe wijze van onderzoek,

die door Bakhuis Roozeboom is ingevoerd, hier nieuw licht zou ver-

spreiden, dus: of de toepassing der pliasenleer de werking van water

op het Antimoniumchloruur beter zou leeren kennen, zooals dit reeds

voor het Kwiksvdfaat door Dr. C. Hoitsema en het Bisniutlmitraat

door Dr. G. Ritten met goed gevolg verkregen was.

Reeds waren bepalingen verricht van de samenstelling van eenige

verdunde oplossingen, waaruit zich de beick^ o.\vcldorui-en liaddeu

afgezet, door Le Chatet.ier (1888). Aan deze is ons onderzoek \ast-

geknoo[>t.

De toe})assing ^\qv pliasenleer heeft evenwel vele bezwaren opge-

le\ei'd, vooreerst omdat minder stabiele toestanden iu het stelsel

(Sbri,, H._,(), HCl) optreden, die eerst na korteren of langeren tijd in

stabieler evenwicht overgaan; en ten tweede, omdat de graad van

nauwkevu'iglieid, die van de Analysen der oplossingen en van de

vaste phase \Treischt \voi'dt, moeielijk te verkrijgen is. De groote

o{)losbaarhei(l van het SbClj in kleine hoe^eelheden water of zout-

zuurhoiidend water veroor-'.aakt, dat een gering verschil in het

walergehalle een grooten in\loed heeft op het SbClj en HCl-gehalte,

terwijl het water alleen uit het gewichtsverschil tusschen het gewicht
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<l('i- i>(';iiial_\ sccrdc oplossiim' ('II licl u('\(>ii(|(Mi(' ShCI., I U "1-l;('Ii;iII('

kan Itcrckciid worden. Iln ondcr/ock iiaf de xoluciidc nilkoinslcii :

ll«'l r>iii\iiiin Anliinonii losl in iri'in'nj walcr helder op. l)eo|il(>s-

l>aarlieid >lij.ul, Inssclicn O en hel siiieh|»iinl (<S2"), \an 47, i> .M(»k

lol X, in 100 .Mok walcr, De \-er/.a<Iiu(h' o|)h)ssiiiii' zei evonwcl na

korier of k-iniit'r lijd een kristaHiJii o\\chhd-iiiir al", en koiiil in een

slahit'h'r eveiiw ichl : <hl is liisscheii 0^ en 2(r w aaru-enoineii.

Xo\-ons.s(aan(h' k'iuniir u-cefl (\v Liraohische vooi-slellinii' \aii de

20° C'.

slerkle ^V'\- \ ('r.-;ehilleii(h' o|)h)»iiiü('ji. die hij 20^ mei de w aarn'enonieiie

vasie jthaseii ex'eiiw ichl xdrnieii alles herekeiid in .Mol Sh("|, en

•^•'•k IK'I op 100 .Mok 11.,(). \aii hel pinil \aii oorsprong- I(«»pl de

li-ipcllijn n ,\. waarop hel Iweede owclijoriiin- Sli.O. ('1., de \asle

|»ka-e i<. .1 i> hel (piadrnpelpnnl waai- de \a>le plias(> Sl)()('l

oj'"'''''''''- "'•' lin livhalle is eersl Lirooler dan hel ShCl, livhalle ').

.\U hel Sh( 1, lichalle hoven +- 7 .Mol. slijüi |(.| aan i 40 .M(.|.,

Illf kei IK 'l-li-ehalle hetwelk \()or ^z 7 .Mok ShCk, onn-eViMM' 7

.Mok hedr;i;|M| niMiir WeiiMLl loc. |o| rf : !) Moj. |)i| i> (|||.s de redeil,

^V;l'll' "'Il \ roeLi-er heefl ücineeild eeiie Lirelisslerkle \ail +: S .Mok

') Dit geldt, ;ils iiK'ii ijii nrjiajl,. in .Mnlrkiijcii iilldiiikl. zooals voor aiialvsoi

:illii<l wciisriiclijk i>^. /niks is in \w\ ,il-;rinccii v.-rrc Ir vrikir/.cn Im.vcii de hi^rcke-

iiinj: in |iiip<rnliMi, lifh_'rcn sicriils in hijzdiidcrc ücv.dicii wciiscliciiik kan zijn,

Züoalü liij .<uniini;^f j.'ia|iliisch<' v uislclliu^'rii.
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IK'l l(' mouoii naiiiiciiKMi, wnarMj Sl»(1.. (moiitlcod <»|)l(isl('. IJij de

sici-klc \;m 4~ \) Alol. Ix'slanl w aai'scliijnrijk ccii nieuw (|iia(Ini|)('l|)iiiil,

waarbij cciic nieuwe xasle pliasc ()|>Ii"('(mI|. Met dc/.e noi-iiio; de aan

Sl)('l^ tociieiiicnd sterkere (»|)l(»ssiiiii.-en e\'eii w iclil ; zij xoi'liieii de

lri|»eliijn /» ('. \\r\ ll('l-«;('hal(e iieeiiil dan weder af tol .)4 Mok,

het Sl)(l, l)lijfl toenemen lot ± (J.S (><) Alok I )e/.e vaste |iliase is

\ei'nioe(k'lijk eene \erl»indin,u' \'aii Sl)()('l niet SltCl.,. Zij \(»rinen

kristallen, die in xorin \erseliillen. Zij heslaan uit nioiioklinisclie

|)risina's niet Iwee s('lier|>e (oplioekeu : die \an Sl)()('l \-oi-nien i-lioui-

l)is('he zuilen.

J)e nieuwe \erl>indinü,' i;^ zoowel i-eclilsli-eeks als naar de methode

\an S( iiKKiNK.MAKKHs |i>eanal vseerd , omdat zij zoo moeielijk M'ij \an moe-

derloou,- e]i huilen loelredin,i>- \an de lueht at' Ie zonderen is. Hierbij

wordt, dooi- eene graiiliisehe atleidiuü', nil de analvse van de oplos-

sing' waaruit zieh de kristallen hebben afgezet, en de analyse van

de Jiog met moederloog xerineugde krislallen, de sainenslelling dvv

kristallen afgeleid. L'it Iwee dergelijke bepalingen, met oplossingen

\an versehillende sterkte, bleek hel dat meerilere xerbindingen bestaan

(de eejie gaf 1 Sb()(n, de andere gaf 2 SbOCH op I SbCl,,), of wel

dal de beide kom|»onenten mengkristallen in allerlei N'erhoudijigen

vormen. Dit is jiog niet uitgenmakl. De reehtslreeksche analyse gaf

de samenstelling van 2 S1)()(U o|» 1 SbCl.,.

Ongeveer bij T' snijdt de ki-omme lijn de Iripelkromme J)('h\

welke (\o zoutzuurlKtudende oplossingen \oorslell, die bij 20' met de

vaste phase SbCI,. e\en wicht vormen, en waarvan verscheidene pun-

ten be|)aald zijn. I) is het [«ujit \an de verzadigde oplossing \an

SbCl., in water. Naai-male hel lld-gehalle loeneeml, neemt het

Sl)(1„, ofschoon weinig, af. Zoutzuui- xerminderl dus de oj)losl)aai'-

heid \au vSbCl., in water. A' ligl dicht bij het pinil, welks gehalte

aan ilj) en llCl overeeid<omt met het gehalte van \erzadig(l zout-

zuur bij '2(f.

( )nge\eer bij ^'ligl waarschijnlijk een (piadru|)elpunt, waarde nieuwe

\erbiiiding en Sb('l., met dezelfde oplossing exenwicht kunnen xormen.

De liguur maakt duidelijk, dat hel gedeelte /> ^
' der lri|)elkronnne

/) (
' /'J miniier stabiel moet zijn ten opzichte \an de Iripelki'onnne /> ^

',

en slabiel iji het gedeelte (
' h\ Daarmede stemt nu oxereen, dal de

oplossing /) na eidvcle wekcji de nieuwe xei'binding gaal afzetten,

en eene samenstelling \erkrijgt, die met een punt \an AV oxeiven-

koml. iMenzoo, <lat, als aan de xtM'zadigde oplossing \an SbCI., in

Nvater (/>), eene hoe\eelhei(' "^bCI., en Sb()('| woi-den loege\'oegd, de

ki'istallen \an Sb("l, x'oor het oog allengs \erdw ijnen ; zijn zij na

langei-eu tijd geheel \erdwenen, dan heeft de oplossing eene samen-
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sIclIiiiLi' \'<M-kr('Lit'ii, (lic l(il <l<' lri|M'lkr(tiiiiii(' ll(' liclidorl. In ccii

ucNal. (lal ii(»Li iiiccr SliCI., wa-^ locucNocii'd en na S niaaiidcii liicr-

\aii iioLi" (»\('r was, iiiocsl (mmic ophtssiiiü' aaiiw c/j.i;" /ijn, di»' aan lid

|innl (' licanlw i>(ii-(l(l('. De analvsc ^af ccnc sanuMisIclliiiLi', die aan

de Miijdinü,' (Km- Iwcc ki'oninuMi oiiu'ex'oor licanlwooi-ddc; maar de

analvsrn J^ondcn, /.(lo als Ixncn Lic/cii-d is, incl nanw kcni-iii' uxMioeg*

zijn. om (lil sniJ|Mint sclicri) Ic l)('|)al(Mi.

\)v kri-^lallcn \aii Sl)('l., vorxIocicMi in korten lijd aan de Inclit;

daarna /cltcn /icli daarnil ai mikroskopiscli kleine kristallen, eerst

enkele oktaeders (waaroj» wij later zidieii t(M'n;j,k()men), x-ervolucns

enkele |trisma'8 xan de nienwc^ \-ei*l)indiiiu- ; \\elke weder verdwijnen

en door nitei'st kleine kristallen \an ShOCI Avoi'dcn ()|)ue\()lii,(l. Na
wciniue nren is het xeld van liet mikroskooj» daarmede^ uxdieel ojiife-

\ iild, en zijn zij inmiddels aaiiucuroeid tot duidelijke rliomhisehe

znilljes: den N'olLi'enden da^,' zijn zij nou' \cel uroolei- ;Li(W\orden, en

is alles i i ig'ed roo^d . ( )|)zettelijk onderzoek heel"! ucleerd, dat de moeder-

looLi", die dooi- liet \"er\ loeien \an ShCI., ontstaan is, bij xerdamping-

('liloorw aterslol' algxH't'l, zoodal alleen droog' SbOCl (ei-ngblijl"t.

Isolliermcii bij andei'e tenijK-ralnreii moeten nog bejiaald worden.

Scheikunde. — J)c Heer Lobkv dk 1]ruy.\ biedt, namens T)r. .1. J.

lli.ANKsMA, eene mededeeling aan over: ,/
M' inti-iniiolecnlidn'

iiliiiiiiiri'rscliii'trdKj hij /nflotfccii iicetoniliihit eii h((i\' snelhcnL'' II.

In een xoriiiv me(|cdeeling 'j werd aaiigelooiid, dat de omzetting

\aii lid aed vl(-lilooi-aiiili(l in azijnzure oplossing onder den iiixloed

\aii zoiitziiiir N'erioopl als een monomoleeiilaire readie. lüj voort-

zdliiiu' \an dit onderzoek w as lid doel den inxioed ie besindeereii \ an :

1". de x'erd iinniiiL!,' \an 1 azijnziiiir md water,

2". de lloe\cellieid |( »i'ge\oegd zoillzillir,

o", lid oplosmiddel ibeliabi' azijnziiiir. alcoholen enz.),

4". xcrschilleiidc kalalvsalorcii illCI, llilr. li.SO,),

5". v'crschilicnde Lirocpen in de keiii en \aii liiiime rclatie\'e

jiiaalsiim.

b". de Iciiipcr.iiiinr.

j-]ersl werd nu de iii\loed oiiderzoclii \aii de \crdniiiiiiig \aii lid

azijnzuur door w.iier Icrwiji Icxciis \ ('rx-liillendc lioe\ ('clhedcii zoiit-

b Vcisliit.'('ii K'«li. .\kac|. J'.t .liiiii l'.»<i-J.
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7.III11- \V(M-(loii l()('ii"('\'<>('ii(l. ^'(l•\<»lLi<'lls NNcrdcii itol; (Mikdc |ii-o('\('ii in

alcoliolisclic oplossiiiLi' uciiomcii.

()|» (Ie \(»lii,('il(l(' wij/.c \\(M'(I lii(M-l»ij 1<' \\('|-|\ ü(\u;l:lll :

K(MH' l»('|);ial<it' liocxccllicid (.') a 4 'j:\\) acci vlclildoranilid werd

(»|),<>-('l(>st in i'('S|». 100, 150, 200 en 250 cc. ijsazijn \an lOO ";,,

daaraan \\(M'deii 10, 15, 20 ol" 25 e. e. /(Hil/jinr \;m 2'S,()()i)"
'^^

loci^-o-

\-(>e<;(l ('ji ('iiKlclijk weed nicl walcr aaii,u't'\ nld lol 500 cc. I)('

|ti'()c\('n werden \'er(|(M' lulu'ex oei'd /.ooals in de xoriuc nKMiedeelinu'

1 -^
is heschrex'eii ; dooi- loeuassinu' der toi-ninle /, = l wci'dende

/'s hei'ckeiid ; / is nilLicdrnivl in niinnlen.

De volgende ivsnllalcn zijn hierhij xerkreucn :

op r)()U der opl. 10 1") '20 "i^ c.c. zuut/uiir.

100
I

o.oo:>or. ' o.ooot:? o.oiso immu
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I" (lal <l(' rcaclicsiicIliciW /.(«owcl in a/.ijii/.niir als in alcnliolix-lic

(»|»lo>siML:' al'ntM'inl door l(»('\(i»\üiMLi' \an walcr,

2". (la( (l(M)r \ crnu't'rdt'i-ini;' \an <lcn kalalvsat<»r de rcaclicsncllicid

slcrk lociK'cnil.

;{". dal <!(' kroniiMcii allen in den ()(>rs|H'(»n<^- van liet assenslolsel

eindigen, d. w . /.. dat <le oin/.ellin.usneliieid in waler /onder zont'/Aiiir

= O is, /(lodat liel licliaani daai'in hesten<li,ü' is. jallijd Imilen loetre-

dinii- van liclil. /ie Ie inededeeliiig'].

\ Crdei' ziet men iio.u' door Aer«ielijkin^- dei' twee labellen, dat <le

reactiesnelheid in u/ijn/iinr grooler is danin alcohol, l>ij\-. van "iOO e.e.

a/ijii/. en 15 cc. 11(1, k = ().(KJ35; \an 200 cc. ale<»h()l en J5 cc.

11 Cl. k = 0.0201. ')

\('i-,uelijkt men de krommen A', /'', (> en // dan /iel men dat bij

\crniinderinu' der concentratie \an den katalvsator de ki'ommeii meer

de absciss(Mias naderen, waaruit ook weer blijkt, dat bij afwiv.iüheid van

IK'! de om/ettiiiussnelheid in a/ijii/mir o!' alcohol Jiiil of in elk u-eval

/eer klein is. wal ook uil de krommen .1, />, (' en /) te Ie/en is.

./ 1(10 cc. azijnz. Mirt \v;itt'r lüt .jdU (;.c.

/)' l."i(l < 1) ,) )) » » »

(' '200 » » » » » » »

JJ '17){) " .1 )> » 11 » »

A' 10 C.C. IlCl op 5JÜ C.C. ujjlossing.

F 1") « '1 » » »

G 20 11 » » » »

// 2T) 11 1) » »

j^k

ccHC(.
'S 20 it>(.chCt

207. J0% ^r. SOK

iirijurHitr.

'l H<k('iil iiH'ii uil IkI :t;iiil;il umi. ;ilc(ili(il <if Mzijiiziinr e|> lid a;ml;il mol. water

ilaii zift lufii (lat dit viTsciiil iii i(.'acrKsiK'lln'i(l nog yrooter i.-<.
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//' 200 cc. alcolK.1 -f- watrr tt>l r)00c.c.

/)" 2y-) » V -j- >, .. 50Ü »

>^A

/o /5 2occ/ice

C' 10 C.C. IK'l lip .')00 C.C. oplossing.

/.' I.") >. »

7;' 20 » V » » " »

f/t

^-or. i(?;i

ulioliol.

Natuurkunde. — De Heer Zke.aian liiedr. iKiineiis den Heer J. K. A.

Wekthklm Sai.omonsox (Ie volueiide mededeeliiig tiaii: (/.SVroc»//?-

.sterkfe en tooiiliooijte hij ei'ii flniteiideiL Uchthoo(f\

Tn den loop Aan een onderzoek over de pliysiologiselie werkinij

\aii iiitei'st fre<|nente Avisselsti-oonien kwam ik er toe «iehi'iiik te

maken Aan de wisselstrooiiicii die mei hdinlj) \aii een tlnitenden

galvanischen liclitboo^i; v()lf>ens Dlddeli- kimnen oj>,ue\vekl Avorden.

Deze bestaat, zooals hekend is, uit een «iewooji hoo^'lielit tiisselien

homo(/ene koolspitsen, die door eeji eoiMk'iisalor en een aulo-indnc-

tieven weerstand kort gesloten zijn.

DuDDELL zelf gaf aan dat de freijnentie van (k' \Aisselstroomen,

die daarbij ontstaan, en die ook de toonhoogte Aan het tlniten be-

palen, nitslnitend bepaald Averd door de zellindnctie en de capaciteit

volgens de bekende formule n = 2 .-r y'cL.

Ditzelfde Averd later opnieuw aangenomen dooi- Pait, Jan?:t, door

Pkukert, door Sniox e.a. zoodat zelfs Janet, evenals vroeger Dlddell,
voorsloeg om A-an den fluitenden lichtboog gebruik te maken ter be-

paling Aan kleine zelfinductie-coëfficiënten.

Deze laatste mogelijkheid nu is absolunt uitgesloten -— althans

op de Avijze door Janet bedoeld — daar het mij geblekeji is, dat

behalve de zelfmductie, de capaciteit en de AA'eerstand ook de inten-

siteit van den constanten stroom die de boog voedt van zeer grooten

invloed is op de frc(pientie der w isselstroomen.
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I >;!;ir int ii^^clicii \uiir tiiijii doel cni jiiisic kennis der IVcfincntic

ntiiMliü' \\;i> licli ik L!('l laclil ilk'rccfsl ccii (i\ciy,iclil Ie kriJLicn oxcr

<l('n aard \an lid Ncrhand fnssclicii sli-iMnnsIci-klc in den lidilUoou'

eii lVo(|ii('iili(' \aii de w issclsü'oonicii.

Do ivsnilalcn \an liet oiidcMV.ock wciiscli ik' Inci' (tndcr mede Ie dcclcn.

Mfthodf. 1)(' aaiiucwcndc nictliodc is die welige dooi- I'ki KKiri'

aaii,i!(\U('\('ii is. Mcii l)('|)aall de spanninu- aan de J\o<ds|)ils('ii ind

('C'ji \'ollni('t('r die iiilsliiileiid op uclijkstruom anlwooi'dt It.w een

Wesloii-iiislrninciil. Teji,elijk \voi-dt ook de spaimijiu' afucliv.iMi nicl

1 Wr
oen JnslrnnKMil dat op I h- Jt rcag'oert zooals een heole-clraad-

\«ilt nieter. Kiii(k'lijk ix'paall incii mol ooii thorinisolioii anij)oreiiiotor

(k' sirooiiistei'kio in (k'ii coiKkMisatoi' sd-oondoo]). Indien (k' 3 ()])'i"o-

iKMMiuk' alk'/.inuen A\, /s, on l ., uoJioeiiid wonk-ii. en wanneer (k-

rapacileit \aii (k^i coiKk'iisalor ^ c is, (k-ui lie<lraaL!,l (k' IVe(pieiitie :

2rrr p^/:.;- -ƒ:,-

k)ij (k' (k>oi- mij ucltfiiikle iiist niinenten waren (k' fouten liekeiid

011 /.ijn in (k' hier meck'U'ofk'okk' ^otaHon roods in rekening' U'ehraeht.

.\ls lt(»oLilain|i werd oen l<k'ine sknnl-rounkitor \an K(')K'I'in(; cV

.\k\TTiin:si:N u-ohrnikl.

Reeks 1. ('apaoiloil 2,()(S mici'ofaraik Zellindiietie : koperdraad

spiraal \an SO \\ in<liiiu('ii door Inoht u'eïsok'orck Doorsnoik' "25 cM.,

Iiooute 5(1 e.M.

In de taliel \ iiidt men aohloroeiixoliicns oji^oiiONcn ; /, (k' primaire

uclijkslrooiii-inleiisiteit :
/'.', ik' ticlijkstroom-spanninu: A\ ^\(^' aHo/iii,u'

\an (k'ii thermischeii-Nollmeler: A', (k' (kiarnit lier(dven(kM\ issolstroom-

sjiaimin.L»-; /„ (k' intensiteit \aii <k'ii wisselstroom en oindolijk j) het

aantal perioden per seconde \aii den wissolslroom, lierokoiHl xol^cns

de rormiile \aii Pkikkkt.

/','.. I'a (I)IM-. ) /,

l.'J
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Reeks. 2. Capaciteit 1 .()8 \\\Y. Verder als bij 1.

h



( 3ft4 )

Koeks .->. ('a|i;icil('il 1 ml"'. ZcltiiKliiclic geleverd dooi' |ii-im;iii'(»

spoel van iii(liicli('ait|)araal (/-oiHicr ijzcrkerii) hoslaajidc uit 40 wiii-

(liiiLTcii draad \aii o.T) iiiiii. diklc in '1 laucii. I )( uilwcndiur diamclcr

\an de s|K»(d IxMlraa.Lil o..") cm., de leiijile H c-ni.

/,
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2. "2 ;uii|)('i'(' ()|) .').2 ;im|>crc slccü' de looiilioou'l*' iiaai' scliall iiiu' coii

(jiiiiil. Dil kwam \rij uocd onci-ccii iiicl de hci-ckciMlc g-etalleii.

IVMi xcrdcr ai;uiiiii('ii( lid» il-: ^cpid inl de lioiirhiKirlicidsjii-eiis. \\\

<l(' r(M'ks(Mi \N(M-(I licl Hintend udnid siccds lioouci- hij \ ci-inecnk'i-liiLi'

(k'r stroomslcrklc loldal ('in(k'lijk de hooir uccii lioorltaai' ,uelind meer

uaf. Ken spoeiaal (hiai'loe inu'eslekl oiKk'r/oek k'ei'ck' (kit (k'/e ox'ei'-

uang (Steeds optrad wanneer een lVe(|iienlie \an + 4'i()()() periüdeji

ovei-sflirodeii wei'd, terwijl ik met heknlp \a]i een nieuw ^"cijkt

<'all<»n-llnitje \an Edkl^iann, xast.stekk' (kd l»ij mij (k' kooi'haarheids-

ii,i-eiis (>n,U'e\eer hij 43500 trilliji^i;-eii lii>t. Ik meen hiei'nit te mo.u-en

aHeiden, (kd <k^ ii,ev(»l:L!,(k' methode iiidenkiad \ertronweJi \erdient.

Uij de <i,elieele reeks (5 was <ieen ^•eluid meer te hooreii. Hij de

reeksen J, 2 en 3 was hij elke aanii'eweJide stroomsterkte liet Hinten

aanwezi.u'. Hij reeks 4 hoorde ik z,eker jio,u' ,u-elnid hij 2.4 am[)ere,

terwijl hij 2.7 ampère twijfel hestond : ik meen eeliter ook dooreen

oo^eidilikje een muzikaal geluid gehoord Ie liehhen. Nimmer was

dat in die reeks hij 3.1 ampère liet geval. Hij de reeks 5 hoorde

ik iji den j-egel hij 3.(5 am|)ere liet geluid goe<l; hij 3.7 ampère

itestond twijfel.

Ik meen dus dat wij in de hiermede gedeelde |)i'oe\en getallen

Aindeii, die als vrij nauwkeurig mogen worden heschouwd.

Daar xerdei' de toon die de zingende hoogkimp geeft \rij luid is,

zoodat een toon \an 3G800 in een aangi-eirzend lokaal hoorl)aar

is, hestaal hieriji ook een zeer exact hulpmiddel hij gelioorsj)roeven

van ^ersehillenden aard.

Ik hel) gepoogd de hoogste met nnjne hulpmiddelen hereikhare

frequentie te hepalen, en kan herielitcji dat het mij is mogen gelukkeji

hij een eapaeiteit van 0.03 m.F. en een zelfinduetie, hestaande uit

() windingen kopei'hand \a\\ ongeveer 13 cM. middellijn, de volgende

atlezingen te verkrijgeji.

A, =4.2Amp. A\ = 3(rV. A; = 37.3 V. en A, = 0.41) Ampère,

waaruit Kalt op 9.7 Volt en [> o\) 268000 kan herekend worden.

Ik hen cnertuigd daarmede volstrekt niet de laatste hereikhare

grens hereikt te liehhen: inl(\i;endeel, eidvele aan^vijzig•ingen zijn er,

die de veronderstelling toelaten, dat nog hijna 10 maal hoogere fre-

(pienties kunnen verkregen worden. Daar mijn ihermiselie ampère-

meter eeliter een vrij hoogen weerstand hezit, hestaat vermoedelijk

daarin een hindernis Aoor nnj om dergelijke freipienlies te hepalen.

Hoe moet de samenhang \ an tV(Mpientieverliooging met stroomsterkte-

vermeei-dering worden opgorat èn hoe moet deze verklaard worden.

Klaarhlijkelijk is het vei'sehijnsel eenigszins analoog aan de toonver-

hooging die hij eleetromagnetiseh gedreven stemvorken hij sti-ooin-

25
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storktovorlioouiii^' \all op te merken. K^o*»' fraaier liooren wij iets

(leruelijks hij hel aaiihla/.eii \aii tongen zocuils deze in harmonica's

en mondliarmoiiica 's de. \\<)r(leii aanii'etrofTen : intnssehen zijn <leze

iwce leittMi reeds \erscliill<Mi<l in liini oorzaak en zeker (heul in

casii een andere xcrkhiring gezochl Ie worden : hier moge iiitnssciieii

shrhis o|) de aiudogie gewezen worden. Die analogie laat eehter

re;'ds de gexolglrekking- toe, dal hij de hoogere stroouisterkten het

cleelriseli svsteem hesiaande nil zelliiKhiclie en caiiaeiteit niet meer in

zijn eigen loon Irill en dal wij den eigen toon eigeidijk alleen zonden

kunnen verwaeldeii l»ij een ojieindig kleine sterkte van den constanten

siroom.

Ik lieh ook geli'aelil na ie gaan welken inxloed de //VA/Ar'r^y.vyy'////////'/

niloetent o|> de rre(|neidie. en daarhij hen ik tot de conclusie gekomen

dal verlioogiiiLi- \an de lic hl hoogspanning een verlaging van de fre-

([uenlie met zich nKMiehrengl. De mate van vermindering der frerpientie

'hcantw ooi'di hijiia geheel aan de daarhij gelijktijdig optredende xci'-

mindering dw slro(nnslei-kle : ik xxorkle namelijk met een actMimiila-

lorenhallerij \an 110 \Oll spanning. In dit geval veroorzaakt elke

spanningsverandering ook een siroomsierkteverandering, zoolang de

\ ooi-scli;d<elw eersland conslani hlijfl. \'erander ik eclilei' alleen de

hoogspanning lerwijl (lo(tr wcerslandsnilschakeling de siroomsterkle

conslani gelioiideii wordl, dan \erandei-t de frcMpienlie ook nog

('i-nigszins op de wijze, zooals liicrhoxcii werd aangege\-en. ik

\ond dan Icncus een dnidclijke xerandering in de iiilciisiti'il \an de

loon. ilic zich ook doennienleeri door een \eraiidering in de w issel-

stroominlensilcil. Siccg d(> spanning ho\'eii een hcjiaalde waarde, dan

liif'ld plolseling Ih'I ihiil<Mi op. Zeer kleine spamnngen, onder de

4'> \ oll zijn liel gnnsligsi hij de door mij gehriiikle siroominlensileilen.

Ik lieh de \erkregen gelallen in cur\('ii lezaamgesleld en nil de

(i'jnr<-n hlijkl nog duidelijker lioe di' iVeipienlie loeiieeml hij Ncran-

deriiiu van <le siroomsterkle.

Nel is iiiei ouuiogelijk dal een helrekkelijk eeu\oudiu' xcrhaud

hesiaat lu-^elien lriIlingsfre(|ueiHie en s|rooni>lerkle. Mei hieek mij

inlnsscjicii dal zieli dal \'erhand niel laai uildrukki-n dooi- cru formule

in den \orui \;iu jt = if -\- /> / -\- e
/

•

/ • •

'''

li'iizij men A ne.Lialiel ueeml. waarhij een miniuium \oor / =
_ ('

onl>laal: <'n dit feit komt unj ou w aarscliijnlijk \oor.

< >ok hlcek mij d;il Li'ei'ii eeiixoudiu' lineair of (piadraliseli xcrhaud

Ie \indeii \\a- lu>-elieu de fre(pienti<' en de grootte \aii den \oor-

scliake|-w»M'r>land een Ncrhand waarnaai in ie(|cr gexal op llieoi'c-

lisclx' gronden moest licz-ocIiI w(trden.
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Ten «loüe hel) ik \hvj: vciil'^ii andere eenvoudige funnules getoetst
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aan (\o rosullalrii. llicM-hij \)\vok hot dal oen funinik' \aii de voi-iii

Idjl ji r= a -j- l> I,

waai'iii </ ('II // roiisiaiilcii, y> weder de fV('(|iiciiii(', / de >li-()uiii>tt'rki<'

\ (>(»r>t»'ll. werkelijk eeiiiLicriiialc aan de \('rlvr(\Licii feilen licaiilwoordl.

Zoo \(tiid ik l>.\. Itij de berekeiiinu' \an de eerste reeks, dal de

(•(tnslanlen : d = o. 23522 en h = (),21()5

\ rij ^imsliu' aan de resullateii der proeven beantwooi'dden, dus

/,></
i>
= 3.23522 -f 0.2165 ƒ.

/
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(j (;inN.) — \/ i-:^ {{iY — 0.0122^

gciiiidd. fout \aii één waanioiiiiiiu' 'i.HlH "/„.

Rij 3. huj j, = 3.84563 + 0.1 7062 /.

1



Ivij '^ hui
i>
= .S.9ft*l()() -f 0.171102 /.

/
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f(t)'imil(> liiciAoor Ie iiioücii .iMiiwciHlcii. I);il Mijkl direct, w aiiiiccf

iiicii exlru|>(>l('(M-| mei sir(i()iii>!('rkl(' =i iiiil : iik ii \iii(ll dan \(»or de

fVequeiilic iii reeks 4 ().')'24, leueii een IVe(|nenlie 7()()1) in reeks 'A.

Tot'li zou tlieoretiscli de IVeiiuenlie in reeks .') jnisi \/2 maal kleiner

moeien zijn dan in reeks 4.

Hel is moLi'elijk, dal hij de aanwendinLi,' e;'nei- noii' meer nauw-

kenri<>'e nuMliode. uelallen verkreucji worden die de opslelliiiü- <'ener

betere empiriselie fornude toelaten, en die le\-ens een Iteler in/iclit

g-eet't in het door mij medegedeekle verschijnsel.

Nog een opmerking zij mij vergmid. Ik heb getraclit inel belnd|)

van stuifmeelfiguren volgens Kundt de tooidioogte Ie bepalen <ler

lioorbare en onhoorbare bielilti'illingen die door den llnileinkMi boou-

worden opgewekt. Dit is mij echter niel gelukt. Daarentegen gaven

mij de zooveel snellere o.scilleerende ontladingen \'an een Leidsclie

tlessclienbatlerij door een indiictie\"en weerstand bijna altijd regelmatige

trillingsfiguren. Waarom de tlnitende lichtboog minder gunstig werkt

zoude ik niet durx'en i)eslisseji : hel schnnl mij ecliler dat de inten-

siteit van het geluid niet groot genoeg is.
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Mededeel ingen aan hel ( 'ongi't^s voor Eleelro-

tliera])ie te IJerne.

Natuurkunde. — De Heer van dv.r W\\ai,s biedi e(Mie mededeelinji-

aan: uEenige opiiierk/'ni/en or<'r den. yiiiKj der inolekidaire

tnuLsformatie'.

Ik meen te mogen onderstellen tlat het algemeen bekend is dat

bij azijnznni', hetwelk als een mengsel \an enkel- en dnbbelmolekulen

Ie beschouwen is, het aantal dubbelmolekulen afneemt als meji deze

stof in <\q\\ verzadigden damptoestand onderzoekt bij stijgende tem-

peratuur. Dit geldt ook voor N0„. Uit deze twee meest bekende
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\<M(rl)(M>I(l('ii v.iii iiKtIckiihiirc traiisloi-iiialic zon iiicii licht kimiicii

hcsliiilcn «lal dr/.- uaiiu de cciiiu' mouclijkc is. Ilcl is cNciiwcl ^e-

iiiakUclijk in \o /icn dal ook de oniuckctM'dc 'j;iuvj: kan \oorkouioii,

iMi uit de liuiiwr (Ij \aii «k' i)U'de(k'C'liiig' van Hakiiiis Ivoo/kuoo.m in

liet \(".>ki,ii' (Kt \(»i-i,u-c /iltinu' meen ik (e niojicii uflcidon, dal hij <k'

nioK'kukiiiv Iran^loiinatic \ an acctakk'hvd vw pai'aldelivd (k'/c (unuc-

kcerde gtxiit!; inisschicii voorkomt.

Nemen wij de ver.ii'elijking- (Km- nKdckukaire ti-aiistbrmalie, y.ooals

die \oorkoml ( oiil. 11, ]n\'^. 29, iil.

De f^TOOtheid 1

—

x dezer vcrgelijkiiij^- sUdt de uewielilshoeveellieid

\-ooi- der eidvelvoudifje molekulen en ,/ is dus de u'ewichlshoiMeclJKMi!

(k'T d\U)l)elmoleknlen. Werdeji //-vondiue molekiden u-e\()rni(K (km

/.on (k' xeruelijkiiiii \eraii<lei'eii in :

{l-.r)n T ^
Hel is waar dat ik (k^ze veriielijkiiin' alleen deze eenvoudiue üe-

da'inte Iieh kunnen <k)(Mi aannemeji door omtrent de uroollieden

(I ('u A on(kM'stellin,u"en aan te iienKMi, di(» allcMMi xcrxidd zuMcii kunnen

zijn, als de y/-\"oudi_i»'e molekulen zouden niou'en hescliouwd worden

als een hloote naistelkanderli,i>;<^in<i,' dej' enkehoudiü'e molekiden, welke

zonder verdere inui'ij pende vei-anderinjzen in de siruktuur tol stand

zou kunnen komen. Maar aanii'ezien ik de ucu-excn loi-mule alleen

wil toe]»assen \(»or xerzadig'den damp oudei' niet lioouc» spanninii", in

welk ,iie\al de IiivIocmI (1(m- grool heden a en /> kan xerwaarloosd

woi-den, zullen wij ze als ^enoeLizaam exaet mouen l»e>eliouwen.

Wij leiden daaruit at":

</r ,l.r / 1 I, \ A
(»-l) -1- + ]

— -. .

\ oir \ erzadJLii'iKlcii damp ondei' niet u'i'ooten «lnd< is:

/.'.'/'
1

\\ .laruit Ndli^l :

/)/•

,1,, ,lr 1

]

,i-\ ,/r

// </7'

«—

1

1 )e snli-tituli' \au •'<• hiMMi ucxundeu waarde \(»oi

de \ «aiielijking- :

1 Jr

r ,1 r
XOei't tot
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.,,-(i-.t)(i ,«)

il

Hel aaiilal y/-\'oii(li,u-(» iiiolckiilcii zal diis iii <l('ii xciv.adiudcii (laiiip

iuc'1 (Ie l('iii{)(M-a(iiiir loc- of afiKMiicii, naai- u-claiiu-

is, ol omuckccrd.
7\/y) ^ 7V,-

\ (»i»i- een iioi'iiiale slol" is ^, aj)i)r(>\iiiuitiet jLivlijk aaii 7——.
/' (/7' ' J

Voor een slof wjiai'iii iiiolekiilaii-e li-aiislonnalie plaals y'mdi zal de

facloi' 7 \ei'a]iderd moeten worden, en zal deze faclor zelfs nieei- of

nnnder uroole veranderinu' met de teni])era(nur ondergaan. Maar als \\ ij

niel een volkomen juisie nnmeriekc l)epaliiig weiiselien, en sleclils

vrauen : Is ei- Iweërlei ganu' in de afhankelijkheid \an .r met de

teniperatnur monelijk? dan knmien wij liet xolgende stellen:

,/ls de warmte welke ontwikkeld wordt hij de vereen i,<»ing tot //-

N'ondige molekulen zou groot, dat zij evenals hij azijnznnr vèr over-

treft {;)i— 1)7 l\.r dan zal de verzadigde damp hij verhooging \an teni-

peratnur minder geassocieerd zijn. hs deze warmte veel kleiner dan

{ii— 1) 7 T, dan zal het omgekeerde plaats vinden".

Gaat men tot verzadigde danijten o\er \aii gi-ootercn graad \an

verdichting en nadert men de ki-itisclu^ temi»ei-atuiir, dan zal het

verschil in den gang verdwijnen.

Beschouwt men in de vergelijking:

T dv f\ n \ ili- A
^

\,._l,dT^ \.r, l-,'J,fT T

T dv ,. ,

de waardt^ A'an — voor vei'zadiii'den darnj» hij alle tempe-
v— hdT

ralurcn liisschcn O en T,, <k^" heeft deze grootheid, Noor zekere

\vaarde \aii 7' een minimumwaarde. \'oor zeer lage temperaturen

. T,,
kan zij gelijk gesteld worden aan / —

, en voor het ahsolul(Mndpuul

is zij dus oiieindig. Ahiar ook hij 7'=3 7(.,. zal zij oneindig groot

dv
ziin, omdat \oor het kritisch punt oneinditi,' uroot is. De

waarde van T, waai'voor die minimumwaarde intreedt, zon voor

normale stoffen een gelijke fractie van 7',- zijn. ^'oor stolfen met

moleknlaire transformatie komt er verschil in de waarde van die

fractie. Zij kan uit de waarnemingen van Sidnky Vor\o vooi- vele

stolfen ten minste hij l)ena(lering wohUmi herekend.



li(i\('ii (Ie t('iii|icr.iliiiir. w .-larx (»(»r ,,
^

, ,
is, \\ nrdl (Kik voor

,l.r

ay.ijn/imi' ,, weder posiiicf. Im- is (lii> \dor slodriidic zich als' a/ijii/mii-

iicdraiioii ('cii iiiiiiiiiiiiiii xoor.r. I)c liu. 1 ) \ aii i J vkiiiis Roozkboom uccfï

iiii (Kik \(i(ii- |iaial(l('liv(l zulk ccii iiiiiiiiiiiiiii te /.icii, cii daai-iiil /on dan

Nol^cii dat de/e li-aiislbrnialie den üani^' \an azijiiziinr vi)l,t>de. Tofli

aciil ik liet mogelijk dat dit niiininiim hij iiainvkenriu- reehtsli'eeks

(tnderzoek zou blijken niet Ie beslaan. Als het wei'kelijk hestaat,

dan zal het waarsehijidijk hij \ eel hoogere waarde \an 7' moeten

iievondeii Avorden.

]\hmi' al moehl \q\\ slotte blijken dat ook deze transformatie tot liet

Ivpe van azijnzuur behoort, toch aeht ik liet niet overbodig er oj) te

hebl)en gewezen, dat ook de andere gang mogelijk is. De altuorma-

liteit van sloflen als de aleoholen, Avater enz. AAordt toegeschreven

aan mogelijke molekulaire transformatie, en toch blijkt de verzadigde

damp dezei' stoffen, naarmate deze tot lagere temperatnreii behoort,

steeds meer en meer aan de wetten der volkomen gassen te gehoor-

zamen. Zoo \vijst alles er o}) dat verzadigde waterdamp l)ij 100°, een

d(Misileit bezit welke circa 2y, pCt. grooter is dan uit de toepassing

der gaswetten zou volgen; terwijl de verzadigde damp van water

iiij gewone tempei-atnur een densiteit bezit welke niet merkbaar kan

afwijken \an wat uit de toe[)assing van de wetteii van Boyle en

( Jay-Lissac N'olgt. Was alleen hel ty|)e azijiizuur bij de molekulaire

transformatie^ mogelijk dan zou de onderstelling dat ook bij water

de/.e transformatie beslaat medebrengen dal bij het verlagen der tem-

peratuur (h' afwijking steeds grooter zou gevonden worden, lloogsl-

waarschijnhjk zal bij xcrzadigden walerdamp \aii 100 graden deze

afwijking van 2''.^ p('t., waarvan geen rekenschap kan gegeven

worden door de Li'ewoiie afwijking liij normale slollen \an de gas-

wetten, door de ;ianw ('zigheid \an meer ('oni|)hv\e niolekuleii worden

\eroorzaakt; maar tegelijkerlijd zidh'u \Nij dan (tok nuxMen aannemen
dat de Iransforniatiew ariule beneeh'U de gi'ens ligt. di(^ hier boxen is

aauLfegeNcn.

!>( \ergelijking, waarvan wij hier gebruik hebben geiuaakl. (('onl.

II. pag. 2!li, was daar afgeh'id (hMir rechlstreeks |(K' Ie ])assen het

"\enw ichlspriiieipe. voliicns hetwelk een gege\en hoe\eelheid slof zich

bij geiie\en l<'uiperat u lU' in een gegexen xobinie /.(KKJanig schikt, dat de

vrije energie een uuuiuHiui is. l)a;ironi moest eiMi iK'paalde iioe\eel-

h<'i<l "~l<>b bij\. de l;v\\ iehlseenheid \\oi'(h'n aangeiioiuen. die zich

splitsen kou in I .r 'jraui enkelvoudige, en ./ Lirani did)belinol(dvulen.

r.ij verandering van ./ veranderde de lolule lioexeejheid niet.
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Men kan cclilci' ook ooii iiicii.uscl hesclioiiwcii, iK'slaaiidc uil ccii

aaiilal \aii I ,r ('iiUclNoiidiiio (M1 ./' iiKMM-voiidiüc iiKtlckiilcii en dan

de slcllinii' locpasscn dal, als er cvciiw iciil is, de llici-inodvnann^clic

poicniiaal xoor een nioickniairc liocvccllicid <l<'r nicci'Noiidiiic niolc-

kidcii // maal uroolcr is dan xoor de (MikcKondiuc inolcknlon. Xalunr-

lijk dal dan cclilcr ook do lincaii'c t'unclic \an .r, die anders \\ciiu-c-

lalcn ]<()ii worden, Ix'liouden niocl worden. Steil men <lan :

dan wordl :

en ? -\- {i—v) y - Mirr [,1 + (1-..) ,«',+/-'i + (iT -{ <}.

Uit ^ + (l-.v)
,
-- =- » k - .' r^ leidl men dan at':

.V A
log 7^.,^ — ("—1) (/' — •''mV| — ft.. + ^> d- ^,

.

Deze taaiste vei-üelijkiim' voert iioü; op oenvond iiier wijze tol de

\ei-i<re,uen nitkomsliMi dan de ooi-s|)i'onlvelijk «iT'beziu'de. Zij heet"! daailtij

liet xooi'deel, dal de ucNxone heteekenis \an ,/ eji ;j, zooals die in

de llieoi-ie \an een hinaii* slelsel is \as|<>-eslel(l, onverandei'd l»eli(»ndeii

kan woi'(len.

\(M»i- liel ondei'zoek \an den uanii' dov moleknlaire li'anst'ormalie

zijn derü'elijke omzeil inucn als die \an aeiHaldelivd en paraldelivd,

omzeilingen <lie men naar heliexc door een kalalvsalor kan Ie

\o(n'S('liijn roepen, en waai'hij de sainenstellin<i- proefondervindelijk

kan woi-(len liepaald, \aii hel hoousie u'ewiehl. liij (nnzeltinuen als

die \an azijnzniir is de diehlheid hel eeiiiü'e kenmei'k xoor de male

\an omzellinii' en dal kenmia-k ta dl, zoodra men hij omslandiuheflcn

W(.'rkl, waarhij de afwijking' \'aii de i>as\vellen aanzienlijk is. \'an

(laai- dal het proetonderxindelijk onderzoek hel heslaan \an een

miiiinmm in hel aantal dnltlKdmoleknleii hij den x'erzadiu'den damp
\an azijnzmir, niet hij marhte is aan Ie toonen. Hij de lemperalnnr,

waarhij de theorie dal nuninnim vooi'spell, en die waarschijnlijk

Inssehen O.-S 7'.,. en O.'.l 7',- lii;"!, is de dichtheid \an den \'erza<liL>(len

damp reeds ij-root ^enoeii- om hel schier onmo,u<'lijk Ie maken iels met

zekerheid omti'enl den [iiwvji i\ov Iransrormalie af Ie leiden.
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Natuurkunde. Dr lieer \an ])r,H Waai,ïs hiedt eeiie modcdccliiig-

aan: f, /\rifisc/u' verschijnselen hij <jedee1tel!jk nu'n</h((re vloei-

stoj/'en."

De iiicdedeoliiig van Kuknen onder bovenslaandcn titel, in liet

A'erslau' der voriüe /.illinti' vo()i'koniend(\ lieh ik inet üTOOle belane-

^i(>lliii,u' gelezen, en zij geeft mij aanleiding de volgende opmerkingen

in o\er\veging te geven.

In mijn mededceling van 25 Maart 1899 hen ik nitgegaan ^an de

gedachte dal de reeks vai» |>looi|»nnten, die bij de verschillende

temperaluren kninien vooi'komen, het/ij men ze samengroepeert lot

een ])looipniil8lijn, hetzij dat men in het .i',z?-vhik hun plaats aanwijst,

moet vormen één of meer samenhangende lijnen — nalnurlijk in

nialheniatischen zin samenhangend.

Toen ]iu hel experiment hijw hij (Hhaan en elhylalcohol twee niet

samenhangende plooipuntslijnen had geleverd, hel) ik ze door een

lh<^oretisch gedeelle vereenigd.

Wil men de gevonden stnkken lijn lol één lijn vereenigen, <laji

kan (lil op Iwee eenvoudige wijzen geschieden. 1". of door ze te

vereenigen z(')ó dal de lijn, ook wat haar i-icliting aangaat, continu

\crloo|)l. 2". (tf d(»or lusschen de heide einden dei* exi)erimenleel

hepaalde gedeelten een stuk lijn Ie trekken, dal in die einden plot-

selinge verandering van richting vertoont, en dan ongeveer verlooj)!

zooals de dri(>i>liasendi uk, maar steeds heneden dien driej)hasen(lruk

hlijxeiide.

Ik heh toen gemeejid de twee stukken plooipuntslijn op de eerst-

genoemde wijze te moeten vereenigen. De bijzonderheden die dan

xnorkomen, id. het bestaan \an een minimum en \an een maximum
tem|ieratuur, waren door het experiment als mogelijk en wei-kelijk

\(»(»rkomen(l aangetoond. In elk ge\al de mininiiimtemperaliiur.

Terwijl de bijzonderheid welke \oorkond, als men <i|t de andere

wijze vereenigt, nl. de jilotselinge richlingsxcrandering. nooit voor-

gekomen wa>.

Heeft men nu eenmaal een keuz<' gedaan, en wil men <le b(>lee-

keiiis daarvan nagaan, dan moeten al de gevolgtrekkingen naliinrlijk

luel die keuz«' in (»\ t'r<'enslennnijig zijn. \iu\ die gex'olgt rek kingen

zal ik eeniire herinnere]i. 1". ei- is dan een mengsel met minimum
kritische tem|>eralunr. 2". er is een mengsel met maximum kritische

lcui|i('ratunr. '.V'. er zijn |il()oi|)unten buiten de grenzen \an de drie-

pluisenteni|icralunr. die nici kuinicu worden waai'genomeii, omdal

zij Iki\cm lii't empirische if"-\lak liggen.

Dan kan het niet anders of er moet zich bij zekere temperatnui'



( 397 )

OPii plooi afsnoeren xaw de lioofdplooi. dif l>ij liooLici'c \\;uir<l<' \;iii
7'

(de maxirnnni krilisclic l(Mii]KM'atiiiirj tol eoii |ttiiit is saiiiciiu'cli'okkcii.

In liet kort dan hel» ik van hel verscliijiisel een volkoiiic]i juiste

beschrijving gegeven ('onl. 11, \kvj:. 187 enz.. Wainieer dns Kukxen

de wijze waan)[) de vereeJii,ü,ing dei' l\ve(> ex[»erinienleel bepaalde

stukken der plooipuntslijn tot stajid is gebraeht, als juist aeee[>teert,

dan moet ik het als inconsecpient beschouwen, wamieer hij zwarig-

heid maakt tegen de inter[)retatie.

ÏMaar een belangrijker vi-aag is of de gedane keuze jidsl is. Kn

dus of de vereeniging der beide deeh^i der lijn niet veeleer met twee

plotselinge veranderingen in de richlijig geschieden moet. Dit heeft

dan tegelijkertijd deze beteekenis: Is het |)looi[)unt, waarvan hel

theoretische stuk den loop aangeeft ook misschien een ander |)l()oipniil

dan dal, waarvan de experimenteele lijji den loop aangeeft? Nu lees

ik wel in Kuenen's mededeeling })ag. 321, dat hij met behulp van

andere lijnen de oorspronkelijk door mij gegeven figuur heeft afgeleid.

Maar ik meen dat zoo te moeten o[>vatte]i dal hij zich daardoor Aaii

de mogelijkheid heeft kunnen overtuigen, dal de twee eindpunten der

experimenteele takken vereenigd kumien worden. De wijze waarop

die vereeniging tot stand moet gebrachl worden kan, dunkt mij,

daardoor niet uitgemaakt worden. Reeds sedert eenigen lijd vvas ik

ten opzichte dezer vraag aan het wankeleii gebracht. De vloeiende

aaneenvoeging eischt dat er een mengsel met maxinnim en een met

ndninuim kritische temperatuur besla. En ofschoon ik in mijn si uk

van 1899 de verwachting uitspreek dat hel wel gelid<keii zal daarvan

rekenschap te geven, moet ik erkeimen <lat \erder onderzoek mij

meer en meer er toe gebracht heeft het bestaan van een maximum
temperatuur onwaarschijnlijk te achten.

Wat m. i. de zaak beslist is het door Kienen jiii exj>erimenteel

bepaalde gedeelte der plooipuntslijn, hetwelk bij het kritisch ])unl van

methylalcohol aan\angt, en dat den loop van een plooipunt aangeeft,

dat bij een plooi behoort, die haar top heeft naar de zijde der kleine

volumes. Dat —- negatief is, of in elk geval kleiner dan (
- 1 , is

dl "
\^Uv

met de omstandigheid dat -—
1 positief is, geheel in overeenstemming.

Was bij deze plooi het tO|)])uiit naar de zijde der groote volumes

gekeerd, dan zou ook voor het geval van etliaan en methylalcohol

door een maximum en minimum Ta- aan te nemen den loop kun-

nen verklaard worden. Nu echter schijnt mij niet anders mogelijk

dan met Kuenex aan te nemen, dat het theoretische deel van een

plooipuntslijn den loop aangeeft \an een jnmt dat door Korteweg
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(». ;i. ,u-.'l("cl<(>ii(l i> 'm .\irlii\.-> Ncrrl. WIW |i;i,l:-. MO:). liu. 12, cii dat

Itij (H'ii /ii|>I«>oi lu'lKM.ri, als iiicii de coiiiiodal»' lijn dier /.ijplodi \cr-

\()li:l ook in liol lahielc LiciMcd. De disc(»ntiiiuït»'il in de ricliliii.ü- (U'V

lijn \(tlul dan daaruit dal lift llKMiivlisclic .uimIccIIc den loop \aii ('(Mi

ander plooipniil Noorstcll, dan lid |iraklis('li(' ucdccllc xoorsicll.

Kccrcn wij lol Ik'I ,U"f\al \an clliaan en cllivlalcoliol tcrnii', dan

l),.Mi,|i hij y'/i (HMi iiithiu.uinu in de spinodalc lijn naar de /.ijdc der

kleine \(»liinies, en daarnie(|e een nieuwe coiinodale lijn, die als men

/,. ook in hel laitiele uc^lecdle \('i-\<ili>,l, een nieuw |»looi|»niit he/.il.

.Mrl aiMJere woorden: liel Ueslaaiide plooipnnl splitst y.ieli in two'.

l)il iweede plooipniil liiit aan de etliaanzijde, on z,al /.ieli in <len

heuinne met uroote snellieifl l)ewe<ien. Uij lioo,i;-ere waarden \an 7'

\(M'ltreidt /ieli de /ijplooi. <'n ten,Lie\-ol,tie daafxaii krimjil dal ,i;-edeelle

der lioord|>looi. dal aan de etliaanzijde hel plooipniil he/.al samen.

Op hel (»o,u('nl>lik dal dal ,uedeelle zon \-ei-dwijiien is hel li'enoenide

iN'cede plooipnnl samenLicxallen mei hel plooipiinl dal in J is j^-efee-

keiiil (/-ie ti.U'. (1) ^aH pa.u". o Md). Jn <le details is er met Kiknkn's

Weschrijvini'' \-erschil. maar eei-st lal \ an liunren /on iioodiu' /ijn om

dal \-erschil dnidelijk aan Ie looneii, maar dan ook om lol oxereen-

>temininLi' te ücrakeii.

\(»or hel .ueval xaii elliaaii on mellivlah'ohol \all dan hij 7' (/ie

liu. 2, pa,L>-. o2()) dal Iheoi-elische plooi|iniil dal hij de /ij|)looi \an de

aleohol/ijde hehooii mei hel praklische \an de elhaan/ijde samen.

Ui) la.ücre xNaarde \an 7' hewceiil hel zich in hel jv-\lak naai' de

alcohol/ij<le loe om in hel limiel.iicval hij sUhmIs afnemende waarde

\an 7' as\mplolisch Ie naderen lot het |)looipnnl. waarnie(le liet een

„s\>lème donlile heterogene", (lenninoloii'ie \an Koktkwf/;) xoi'int.

r>riii2l men de/.c reeks \an punten in de plooipiinlslijn oxcr, dan

moet nalnnrlijk aan den eiscli xoldaaii worden, welke \(»ort\ loeit uil

hel feit dat /ij henedeii den driephaseiidriehoek liuii'en, en wel aan

dl' zijde ^\^'\ kleine d nd\ k iniicn . l'.ij lauc 7' /ell's in hel üchied der

iif,i:atie\ e (Irnkkiniicn. V\<j:. '1 \an Kri'.NKN (pai"". '.Vl{\) moei dn^ \an

af Im'I punt .1 met een iheorelische lijn worden aan,u'e\nld, welke

onmiddellijk naar lauerc lem|)eratnreii lernulo()|>( en iteneden de lijn

\-A\\ ili'n driephasendrnk ji^l. I )e asvmplool w aarloe de l»(»\ eiisIe lak.

welke in ('„ heiiiiit. nadert, /al ook as\inploot \oor den llieoreli>elien

/
,/•-/ \

lak /ijn. < >ok \ooi- de/en laatsten lak moet
J
po.silief /ijn en dn.->

\jbrj

,, /„,

Schijnltaar i> In-l mk-IIc .slijmen \an de/en lak hij la.üe waard(.' \an
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7' daarmede iji .slrijd. Alleen al^ iik'ii iji aelil iiceiul dal ook
()7

voor Avaaitlen van r, die tol hel linnelvolmiie naderen, lot oneindi.u'

jiadeii, verdwijnt deze seliijnbare t(\i>ensti-ijdi,iilieid.

Het verrassende, ten minste xooi- mij, bestaat lii<M'iii d;il deze

theoretische plooiiHinteii nii dienen om eonlinnïteil Ie ,ii-e\en xooi' den

ii,iin'^ der praktische plooipnnteii. Alaar aan den anderen kant \er-

sterkt mij de oinstaiidiii'heid, dat nn ook \dor den loop de/.cr theore-

tische plooipuuteii een zoo helanui-ijke en t(\U('lijk in (\r\\ i-rond dei-

zaak, zoo eenxondige l)eteokeiiis is .gex'onden, in de mecnijig' <lat mi

een jniste heschrijvinji' van liet xerschijiisel is fi,vf>-even, ten minste

x'oor die «ievallen, waarin de len^teplooi haar lop heeft aan den kant

der kleine vohiines.

Maar lieei"t de beschi-iJAina- \an het xerschijnsel in jnistheid ge-

wonnen, aan den anderen kaïd moet geconstateerd worden dal de

kans op verklaring van het verschijnsel nn niet een schrede \-oor-

waarts gedaan heeft, maar xx eder verminderd is. Wij znllen dus

nn niet meer liebl)en te zoeken iiaar de omstandigheid xxaaronder

een mengsel van twee stotfen een inaximnm en minimnm kritische

teniperatnur bezitten kan. Ook <le vraag of de grootte van het

molekuul der normale stof invloed op den gang heeft, heeft aan

reclitstreeksche beleekenis verloren. De vraag of, als men in|)laals

van etliaan een hoogeren lerm nit deze koolwaterstofrecks neemt

de scheiding in het tweeërlei gedrag, dat bij ethaan tnsschen melliyl-

en ethylalcoliol ligt, Jiaar een hoogeren alcohol is overgegaan, heeft

aan oogenblikkelijk l)elang verloren ^). \n vele opzichten gexoel ik

mij teruggedrongen naar mijn oorsj)ronkelijk standpunt, n.1. zoeken

naar een oorzaak waardoor de spinodale lijn een uilbuigijig naar

den kant der kleine \oliinies verkrijgt. IVij een nuMigsel van een

normale stof mei een associeerende kan die misschien iievonden

AX'orden in de oinstandiuiieid. dal
(),r

bij zulk een nuMigsel abnm'-

maal liooge waarden \erkrijgeii kan. Dan zal ook, daar \üüv dv

spinodale lijn de \ergelijking geldt:

de dx" \ d.v

1) Reeds geruimen tijd was in hel Ainslerdamsche laboratorium de pcoef voor-

bei'cid om te ondeizoekea oi' jjrupaaii de ycuoemde grens zou bi'engen tusschcn

ethyl- cii propylalcoliol. Maar zij die zieli mei dal onderzoek zouden bezighouden,

zijn telkens door onal'wijsJKue andere beziglieden daarin verbindeid geworden.
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•V'
(Ic waarde \aii aluKtniiaal lioo^' kmiiicii /.ijii. Pan i> er /.clvcr

rrUcii'-cliai» i^t'Licx en \aii di' uciiociikIc iiillMiiiiiiiu. .Maar I iissclicii deze

(»|tiiicrkiiii:' cii <'<'ii Nohlociidc Ucrckciiiiii:' liul w aarscliijidijk iio.ü' een

uroolc alslaiKk

lil elk ti'ONal is dooi- dc/.c w aariiciiiiiiL!.('ii \aii Kiknkn, die ik liooj)

dal IiiJ ii(),U' iiicl \('1(' xcniKMM'dcrcii /.ak de kennis \aii de krilisclie

xcrscliijiisclen xaii iiiei )iieii,ul)are slolleii hekuiürijk lueii-eiKniieii.

Oceanograpllie. J)e lieer IIokk uceft, hij de aaiiliiediiiLi \aii

een exoni[»laar der prolocollen \an de \ ('rscjiineiide xodi' de \(Mir-

liereitlinii' van liet intei'juilionale onderzoek dei* zee j>,elionden coid'e-

renlies, een o\er/ielil van den sland dier xoorhereidi]!^' en xoeut

daaraan toe eene koi1e uiteenzet tin^ü,' \a\\ de x^ijze, xxMaiop door

Nederland aan dal onderzoek zal xxordcii deel^enonieii.

In eene lii^^loriychc schets zei hij uileeii, hoe onafhaidadijk xan

elkander van twee zijden pogingen in het werk gesteld xxareii, om

tot zulk eeji gemeenschappelijk ojiderzoek te komen: n.1. \aii (U'ii

kant van Zxveclen in overleg niel Noorxxegen en Engeland en xan

<le zijde xan Dnitschland in sanienxverking niet Nedei'land. Tei-xxijl

iiM'ii zij, die aan de Noord- eji Westzijde van het onderzoekings-

Li'ehied aan het xraagstnk him aandacht gesehoid<en liadden, hij x'oor-

keni- het oog gevestigd hicdden op den liydrogi-a|>]iisehen chemisch-

|thxsis(dien — kant vaii hel zeeondeizoek, kxxamen voor hen, die

zich aan de zuidzijde xan het onderzoek ingsgehied t(»t xoorhereiding

xan inleriiatioiiale samenxxcrking aaiig(u-(ldeii, de hiologische ([uaeslies,

in xcrhaud met de <laarhij in aanmerking komende visselierijd)elangeii,

het mec^i u|) den xoorgrond. lOerst toen men tot het iirzicht geko-

men xxa>, niel alleen, dal hel geheele gehied xan onderzoek een

sanienhaugend geheel xornide en het xan een xxcleir^chapiielijk stand-

|Mml dus eiuculijk onmogelijk xvas zich uitsluitend met hel hexxcrkeii

xan een der zijden xan dat gehie(l hezig te honden, maai" ook, dal

hel in de praclijk, hij de iiitxoering. de grootste xoordeelen opl(>x(M<le.

al> iiieii aan de iiilxxcrkiiig xan een zoo ruim, zoo xcelzijdig m(»gelijk

program saineiixxcrkle eerst toen is men er in geslaagd toezegging

lol deeliH'ining Ie xcrkrijii-eii xan den kant i\('\- hij de zaak ucïnteres-

seerile regee ringen.

De eer hi<'r hel inilialiel' L;enoni<'ii en lol hel lioiideii xan eene

eersie lu'spreking de u liuc >iappen gedaan Ie liehheii, komt loe

aan Zxxcdeii eii xxel in het hijzoiuler aan l'rol'. 1*. Pi/rTKUssoN xan

de hoogesehool Ie Slockholni. Sleiiiiende (»ji zijne x rienden ('j.EVE
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(Upsala) en Ekman (Göleborg) \vis( liij zijne rou-eering- te bewe.uen

lot het bijeenroepen van eene inlenialionale coniei-cjilio, die daarop

in Juni 1899 gelionden werd. Door aruevaai-diLfden van al de rondom

de Noord- en Oostzee .o;ele,üen Slalen wei-d aan deze conferentie

d(iel,i!,enonien en liet i-esnltaat was, dat een eei-sle pi-oui-ani x'oor de

,L!,enieenscliap[)elijk' in te; stellen onderzoekingen onlworpen werd. Op
die eerste conferentie volgde (in Mei 1901) eene tweede te Christiania,

in Juli van dit jaar eene derde te Kopenhagen. Acht staten —
Denemarken, Duitsehland. Fiidand, Groot-Bril tannië, Nederland, Noor-

wegen, Rusland en Zweden — waarbij zich, naar vooi'zien wordt,

spoedig ook België zal aansluiten en w^aarbij zich latei' wellicht ook

Frankrijk zal voegeii — hebben zich thans met elkander vereenigd,

om voortaan v^olgens een gemeenscliaiipelij!-: [)rog)-ain (e wei-k te

gaan, oj) overeenkomstige ^vijze dus, bij het ojiderzoek der zee, van

hare [)hysisclie gesteldheid, zoowel als van het zoo uitei-st rijke

organische leven, waarvan zij het tooneel is.

Wat nu dal [)rogram meer in l)ijzo]iderheden aajigaal, zoo deelt

S])reker mede, dat het, zooals het oorsproi deel ijk Ie Stockholm werd

opgesteld, beti-ekkelijk eenvoudig en weinig uilvoei-ig was; dat het

echter te Ghristiania, vooral wat het biologisch deel betrof, onder

den iiixloed Vcin eidcele gedelegeerden eene zoo groote uitln-eiding

in zijne onderdeden had ondergaan, dat eigenlijk geen der landen

over de hulpmiddelen beschikie, om het aanstonds met vriu-ht in

zijn geheel in bewerking te kunnen nemen. Daarom was op de in

deze zomer te Kopenhagen gehouden bijeenkomst besloten, zich Avat

het biologisch deel van die samenwerking betrof, voorloopig te

bepalen tot de bewerking van een gering aantal maar bij uitstek

gCAvii'htige vraagstukken

.

Het program bestaat n.1. uit twee hoofddeelen en wel:

I. uit een zoogenaamd hydrografisch, betei- physisch-chemisch deel

en II. uit een biologisch deel, waarlVij uit den aard der zaak il e ver-

schillende, visscherijbelangen rakende, quaesties betrokken zijn.

Het chemisch-physisch deel van het onderzoek — wat onze Duitsche

naburen noemen ; die Physik des Meeres — geschiedt voor een deel

op zee, voor een deel in het laboratorium aan land. Door elk der

deelnemende staten worden jaarlijks op overeengekomen tijdstippen

zoogenaamde termijnvaarten gehouden, langs eene voor elk vast-

gestelde koers. Gedurende die reizen worden met regelmatige intervallen

watermonsters geschept en verschillende waarnemingen ingesteld; op

van te voren vastgestelde, wegens hunne ligging ten opzichte van

bepaald'^ s'roomen. of wegrens hunne diepte of bodem bijzonder

gewichiige plaalsen wortli een z. g. Stalioji gevestigd en op eiken

26
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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oiu <lo 3 luanndoii nit t(^ xooroii kniisloclil woi'dl A-aii de sliulie \a^'

dil Station hij/dndcr werk ^einaakl. liicliliiiu ('ii ki-aclit van (k'ji

stroom, diepte, plaiiklonnelialle, aard vaii den Ixxk'in, teni|)ei-alimr

en zontuehalte \an liel watei- woivk^i rv Ix^paahk niet aUeen aan hel

oppervhxk en naltij den iMxkMn. maar 0|> elk Station ook op cene

reeks van rejielnuiti.u' over (k; geheele diepte verdeekle pnnten. Om
eene zoo <>,root mogelijke nanwkeuri<;lieid te verkrijgen, moeten de

langs phvsisehen weg verkregen resultaten door de ehemiselie analyse

gecontroleerd worden. Daartoe worden op die verschillende diepten

watermonsters geschept en zorgvuldig voor later onderzoek, vooral

ook voor de vaststelling van aard en hoeveelheid der in het water

of in de liiclii i]i liel water aanwezige gassen, hewaard. Die latere

analysen enz. gesel li ed<.'n dan in het laI)Oratorinm aan land. Om een

deidvheeld te geven van de wijze, waarop die termijnvaarten gedacht

zijn, vermeldt Sj)r.. dat de voor Xederland 4 maal 'sjaars (l)egin

van November, van Fehrnari, van April en van zVugustus) te volgen

koers van Helder gericht is naar een op de Doggersbank gelegen

l)unt, vandaar naar don mond \an de liumber gaat en dan in rechte

lijn naar dan Maasmond loopt en dat aangenomen is, dat een regel-

matig onderzoeken van negen langs dien ,/ track" gelegen Stations

voldoende zal zijn oni de gesteldheid en de iji den loop \an den tijd

daarin voorkomende veranderingen van de zee in dat gebied te lecren

keiuien.

Dit is een betrekkelijk eenxondig, althans scherj) omschre\-cn, deel

\an hel |)i-()grani, waaromtrent dan ook \an den aamang af geen

groot meciiingsverschil is voorgekomen. Zooals boven reeds werd
medegedeeld, is het met hel biologische deel \an het j)rogiani zoo

^/ghul" niet gegaan en is men er len >lolle toe moeten komen zieli

Noorloopiii- ailhans lol hel bestndeei-en \an een tweelal lioofd-

|""i>l''i> !•• liepalcii. Ib-I cei-^le liooldpnnl i> het pi'obleem \an het

livkkcii \;ui \ i,->-cli<Mi. /ooals de haring', d<' kaheljanw enz., in ver-

l'aiid mei hi-l \dorkomcn \an \ ersehillende raseen of \ arieteiten \ aii

deze vissehen en Iic| optivdcn daar\an in \ er>eliillende jaargetijden

<'|' l>''|>aalde jinnten \an hn onderzockingsgehicd vu/.. liel anik-re
|»i-oblcem. waarmede men zich van dvw aan\ang aan met groote
enei-M|,. y^\ |„.^j„. Ih,,,,!,,,, j, ,|.,| y.^^^ ,|,.,, ^ ^. aeliternilgang der vis-

seh.-rij. naar men aann<"enn als gevolg van de allengs zeer groote
"'''"*'''''"- ^-i" <'«' visM-h.Tij, in hel bijzonder len gevolge van h(«t

m gebrink siellen \an zoo\c|e en zoo grcoie sehrobnetlen. Kortwi'g
IS het eerste pn.i.leem aan-ednid als dal van het trekken dvv vis-

"•''"•"' '"'' '^^••'•'l'' -'l^ <l.-il van dr \r >ierke hevissehing (de overvis-
schmg;. .Men lion|,i. ,j y.i,.|, ^\.,, |,||||, middelen en u erkkraehlen
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betreft, voorloopig in hoofdzaak tot deze twee onderwerpen te bepa-

len, in staat te zullen zijn in eene niet zeer ver verwijdoi-de toekomst

ecnige tasthai-e resultaten van de samenwerking te knmien verkrij-

gen — vooi- de verdere ontwiki<eling van die samenwerking is liet

zeker Jioodzakelijk, dat die resultaten in eene Jiiet ongunstige ver-

konding zullen staan tot de daaraan besteede moeite en de daarvoor

gemaakte kosten

Bij de nitvoering van de verschillende deelen \an het aldus weer

vereenvoudigde program wordt echter aan de verschillende staten vrij-

heid gelaten om aan het eigen werk die nitbreiding te geven, en

daaraan die kosten te l)esteden, die met het oog op de beschikbare

nii(l(k^len wenschelijk en noodzakelijk znllen voorkomen. Gezamenlijk

bekostigen de staten echter de slicht ing van een Bureau, welks taak

voornamelijk zal zijn te bevorderen, dat de samenwerking niet uit

het oog verloren wordt en vervolgens er \'00r te \vaken, dat wat

elk op het te onderzoeken gebied verricht en tot de resultaten

bijdraagt, zoo spoedig, zoo regelmatig en zoo volledig als maar moge-

lijk zal zijn, aan allen ten goede zal komen.

Dat Bureau is de uitvoerende macht \an den zoogenaamden Inter-

natiojialen Raad voor het Onderzoek der Zee, waarin elk der aan de

samenwerking deelnemende staten door een tweetal leden vertegen-

woordigd is. In het Bureau heeft de Voorzitter, de Tweede Voor-

zitter, de algemeene Secretaris en de Eere-Pemiingmeester zitting.

Als men in aanmerking neemt, dat de Voorzitter (Geheimrath

Dr. W. Hkrwig, Hannover) een Duitscher, de tweede Voorzitter

(Professor Otto Pettersson, Stockholm) een Zweed, de Eere-penning-

meester (Ha\en-Konnnandant O. F. Dkechsel, Kopenhagen) een Deen

en de algemeene Secretaris een Hollander is ; als men verder in aan-

merking neemt, dat het Bureau zijn zetel zal hebl)en te Kopenhagen

en dat in Christiania, voor de helft op kosten van de internationale

samenwerking, een laboratorium gevestigd wordt met Prof. Fu.

Nansen als directeur, voor het vergelijken en keuren van de voor het

hydrografische deel te gebruiken werktuigen, moet toegege\en -wor-

den, dat er met goed gevolg naar gestreefd is de \-erschillende bij

de organisatie te bezetten posten zoo rechtvaardig mogelijk te vev-

deelen over de verschillende bij de zaak betrokken staten. Wellicht

ware die verdeeling echter eene eenigszins andere geworden als twee

van de groote staten, die aan het internationale onderzoek deelnemen,

tijdiger hun besluit daartoe hadden kenbaar gemaakt. Aan de door

het Bureau Ie maken onkosten wordt door de A^erschillende staten

bijgedragen in deze verhouding, dat de groote staten (Duitschland,

Groot Bi-itlaiuiië eu Rusland) telkens 5 opbrengen, als de kleine staten

26*
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(l)oiU'niarU('ii, Finland, Nedorlaiid, Noorweu-cii en Zwodcii) 1 bijdragen.

Wal ini ten slolU^ de wij /e helreft, waarop Nederland aan het

onder/Aiek deelneemt, zoo is liet wensehelijk voorgekomen aan liet

geheel van die samenwerking een naam Ie geven en heeft de Regee-

ring z,ieh met mijn \(»oi'slel xei-eenigd daai*\'(t(»r \0(»i-taan <len titel

Ie gebruiken van Rijks Institiinl voor het Onderzoek der Zee. Met

de o|)i)erste leiding van dat Instituut, zal ecne Commissie van Toezieht

belast worden, waarvan twee leden — de een een Inoloog, de ander

een iialiuirknndige — Nederland zuilen vertegeiiwoordigeii in den

Internationalen Raad. Als model \'oor deze organisatie heeft de tegen-

woordige regeling van het K. Nederl. Meteorologiseh Instituut gediend.

Wat dan verder het pei-soneel van het Instituut zelf betreft, zoo

staat een Directeur aan hel hoofd daai-xau en bestaat het vervolgens

uit drie assisteuteii. ecjien amanuensis en een bediende. \ an de

assistenten zijn er Iwee (een eei-sle eu een tweede) voor het biologisch

deel van het werk bestemd, terwijl liei chemiseh-physische deel aan

een speciaal daar\(»or aangeslelde]) assisleul luel deii amanuensis ten

<leel valt. Voor zooverre de oiulerzoekingen aan land {)laals \iu(leii.

worden zij in het Zoölogisch Station te Helder \erricht, als zij van

biologischen aard zijn en in een aan het Rijk toebehoorende woning

aan de Koopvaai'dersscliiilsluis \au de haven hel Xicuwediep, als zij

op het chemiscli-phvsischc (h'el van hel werk betrekking hebben.

De aankoo[» dcv \(»or het ojidei'zoek benoodigde instrumenten en

\'erdere hul|unid(lelen is gi-ootendeels reeds geschied en het lijdt geen

twijfel of wat de inrichting der laboratoria, wat <le daarin te gebruiken

hul|imiddelen eu wat het ])ersoncel aangaat, zal ons vaderland den

toeis dei- v(M-gelijkiug uiel \ele dei- and(M'en lande]i best kunnen do(tr-

slaan. Niet zoo uoed zal <lil xcrmoedelijk het geval zijn, wat hel

\aarlui'i' bcircfl, waai'iucile d(^ w aarnemijigeu op zee zullen moeten

xcrricht wordcu. Immers, terwijl di'ie der deelnemende staten daarxoor

re('ds o\-er ecu speciaal (laai"\()or gebouwd en ingericht stoomschip

beschiUUen, \\\. Rusland, Noorwegen o\\ Duilschland en twee andere

de gelden \(»or hel bouwen daarxan looloudcii (Deuemai'ken en

b'iidandj zal Xi-drrland zich mei eeii gcliuui-*! \aarluig moeien Ix^helpen.

liet laai zich echter aanzien, dal dit \aarluig dal \(>or de ou<ler-

zoekingen eenige \(>rbou\\ ing oudei'gaal, althans \()orloo|»ig xoldoeiKh^

goed /.al blijken Ie /ijii om Ne(|('rl;nid ook in dil o[)/,iclil behoorlijk

aan de iulernaliouale sauienwcrkiug Ie doeu deehienieu.

Spreker eindiül mei er (»p tt; wijzen, dal hij, daar hij zich als

Algernei'ii Seci'elaris \ an hel Ibireau Ie Kojieidiagen met der woon

gaal xcsliuen. de \ (•ruaderinucn der Akadeuiie vooi'laau niet regel-

matig zal kunnen bijwonen en dal hij dil als eeiic der aan zijneu

uieuwfii wcrkkriiiü,- Nci'bondeu schaduwzijden beschouwdl.
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PhysioiOgie. !>< lieer l'l,\(l': liie(|| eeiie mededeel Jul;- aüH liaillcilS

])i". .1. HoKKK:
I,

(}/•('! (h'ii lioiiir der liclilci'llcii , d,- iii'ii rof'ihrillrii

(li'r (juntjiii'hi-i'Ui'ii i'ii <l(' liiiin-rdhc der (l.ir'ii-s(j(\str('eple spiere/l

Itij Aii>[dno.nts l<iiicr<>h(liis^\

Iii ;lallsllliti)l^• \aii ('(mic voriuc iiiededeolii)*!,' ^) wil ik hier ec]ii;j,'e

lnsl(»I(»uisclie liij/,()iiderlicden \a]i liel ceiilj'ale en |)cri[)ljer(^ zciitiu-

slrLsel \an Ainpliioxus bcscliriJNcii cmi s[)C('iaal daarbij <leii nadruk

leuii,eii (»|) het verk)op der iieiirofihrillen iji de cellcji en de «pierplaleji.

liel onderzoek, waarxan deze iiieck^deeliiig ceiiig'e der residtaleii

,i>-eeri, wei'd recMls in lUOO iji hel zool. stalion Ie Na])cls aaiii^evaiiji-en,

doch loeii niel \erder voorlgezel. Tijdenis een verblijf in hel zoölogisch

liisliliml Ie Koloszvar \an Prof. \. Apathy, Averd het met voor-

livllelijk gelixeerd materiaal, dat mij, dank zij de welwillendheid

\an Prof. Ar\TiiY, Ier besehihkijig stond, opnieuw Ier hand genomen

eii iiitgebi-eid ; later '\\erd hel in het hislologiseh Laboratorium te

Amsterdam voortgezet.

.1. De bouw der liehlcellen in het rnggemei-g.

In 189(S werd door H]<;sse -) aangetoond, dal de eigejiaardige pig-

menleellen, die in hel ruggemerg om het ventrale einde van het

cenli-aalkanaal gegroepeerd \an af hel tierde segmejit voorkomen, en

segmeutaal gerangschikt zijn, ell< ads een complex van t^^ee cellen

moeten wordeu bescliouwd, een vrij volumineuze cel zonder pigment

en één da;tro\(M' heen geslulple kapxormige, geheel met pigmenl-

koi-rels opgexnlde cel. De eersigenoemde cel noemde Hksse de ge-

zichtscel, de laatste den pigment bekei-, en het geheele complex ver-

geleek hij met de eveneens nit slechts U\ ee cellen bestaande beker-

\-ormige oogen der i)lanariën, en schi-eef er een lichlpercipieereud

\ermogen aan toe.

De rangschikking dezer tweecellige oogen in het ruggemerg is

geheel segmenlaal, met (\an het 4'^'' segment af) ongeveer 25 oogen

in elk segment, welk aantal in hut slaarlgedeelle afneemt, tol nu

eens één, dan weer geen oog in een segment xoorkoml.

De oogen ondei' het centi-aalkanaal zien naar beneden, die links

\an hel cenli-aalkanaal zien naar i'echls boven, die rechts \an hel

cenli-aalkanaal naar rechts onder.

De piguK^ntbeker beslaat nil één cel. mei de kern, zoo deze te

zien is, aan den concaven kant van deji b(di.er.

De gezichtscel is kegeh'oi-nng. de basis door den pigmentbeker

1) Veisi. der Koiiinkl. Ai;, deniie te Am.'^terdani. Vergadering van l'J April 1902.

'O Zeilschr. f. Wiss. Zoölogie. Bd. G3. 1898. Pag. 456.
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ji'edekt, 'i aiidoiv einde in een lijnen nill<i()|)<'r iiil,t'(Mr<ikl<en. Aan

(Ic basale /.ijde (naar <len pignieiitbeker toej^ewcnd) is hel |»ntl()|»la>nia

in lijiie slifijes ;Li(Mlillereiitieerd, welke loodreelit (»|) de cel()j)|>er\ lakte

staan en zieli in een lijn net van lihi-illeii in liel |H()t()])lasnia ver-

liezen. Ook \lak teg'cn den piüinenthekei- aan zijn liJiie stiftjes te

zien, welke daar een liekleren zoom vormen, tlie niet door sehromiieling

ontstaan is.

Door W. Kraisk ^) wei'den de/e residtaten in twijfel getrokken,

en xolgehouden, dat de rnggeniergs|»iuinenlcellen nit ééiie cel met

])erij)lieer opgehoopt j)igmejit bestonden, zooals ook IIei.i.mans en

v. I). Stkicht ") iii 1898 hadden gezegd; door Beer ') en Schneiukr ")

worden de resul tateji van Hesse bevestigd.

Wat nu ten eerste de rangschikking der pigmenteellen in het

i-nggemerg betreft, zoo is het onjuist, dat zij van voren naar achteren

gaande, geleidelijk in aantal verminderen. I>ij jonge pelagische lai'ven

zijn zeer duidelijk twee groepen te onderscheiden, ééne voor in het

lichaam, de andere in het staartgedeelte. Daai'tusschen in zijn er in

elk sigment in gei'inger aantal voorhanden. Later echter wordt deze

groepeering onduidelijk en is de rangschikking ongexeer zoo, als

Hesse die beschrijft.

Wat de plaatsing van den |iigmeji1beker op de gezichtseel betrei^,

kan ik o\er het algemeen de opgaven \an Hesse bevestigen. IX^

t)ogen aan de ventrale zijde van het centraal kanaal zien altijd naar

l)encden, die liidvs van het cent i-aal kanaal meestal naar rechts boven,

die rechts meestal naar rechts onder.

De histologische bouw der oogen schijnt mij echter eene andere

te zijji, dan Hesse en Scunkider I)cschrijvcn.

J)e kern van deii pigmeutbeker is nooit aan den concaxcn. doch

meest aan den coiiNcxen kaïil geleden: sonilijds \ indi men haar in

hel middeji der j)ignientcel, waar dikwijls een heldere peginenl\ rije

proloplasmazone te zien is. Volgens Hessk bestaat de pigmenibc-ker

steeds uit slechts eene cel. Nu vond ik bij jong(» exemplaren, waar
Ik'I nog .^Icchls liclitbniin geklcni'di^ pigmciil de kern (hiidclijk laai

Ie Noorschijn treden, somtijds twee kernen in den beker, en zoo

sehijnl ook de vorm van <leu pigmeutbeker in l''ig, o er op Ie w ijzen,

dal <le pigmentbeker hier uil Iwee cellen is opgebouwd. IvclicI is

<'ven\vel, <lat sjeclils rrw kap\(»rmige pi.L;nienleel beslaal.

1) Aiiat. Air/A-igcr IJ.I. Jl. l';iLr. i-TO. /oül. An/.c'i^'cr IJd. lil. 1'a^. is).

') Méin. couroiUK' (!<• l'Acjul. my. de |{cigi(iiio T. LVI 18'.»8.

•'*) Wicnci- iiicil. W'iKliriiscliiül l'.ioo.

*) Lehrb. der v.r^l. Histologie der Tiere 1902.
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In (Ie oiidcr (l<Mi |)iuiii('iitl)ck('i' ucIcLicii liclilccl hcsdirijft IIksse

(M'ii (liil>l)cl('ii /.((oiii \aii iiii»'i-^l kleine slajiijc^, l<',u<'ii (1(11 ))igiiicnll>L'ker

aanliiiueiHl. 1 )c/.e dnhliele /.udin heshuit, docli de Iwee gedeclleii er

\an _L;aaii aan de lieide luleindeii, hoe ineji de cel (lok doorj^esiiedeii

lieel'l, in elkaai" onci', en y.oo \\()r<ll een oxaal laiiuxNei-piji,' lichaam

lH-evoi-nid, dat \lak onder den |)ii;inend(eker li^t (Kiii'. 1. d), en mij

toeschijnt ^()lkomen homoloog te zijn met het giaslichaam met ge-

streepte] i zoom, zooal.s liet in de oogcellen van liirndineën voor-

komt. K\en;ils daai' schijnt ook hier hij Am[»hioxns het glasllchaam

een korivligen inhoud (dooi- slolüjigr) te hehhen, \vat eveirwel

]iiet altijd dni<lelijk te zieji was. '['nsschen dit lichaam nu, dat vlak

tegen (km [)igmentl)eker aanligt, en de aan de andere zijde dier

lichtcel gelegen kern (Fig. 1 k) is nu meestal nog eeji tweede

hooinormig lichaam te zien, dat geen gestreej)ten zoom hezil, doch

zich door zijn heldere tinctie en homogejien aard van het doidvere

kori-elige proto[)lasma onderscheidt (Fig. i A). Ook dit lichaam schijnt

mij toe, oj) dezelfde wijze als het hoven heschreven glaslichaam,

met de gezichtsfunctie in vei-iiand Ie slaan. De rangschikking der

nenroübrillen is id. hiermede in overeenstemnung.

Aan de ventrale zijde van de kern, daar waar ook volgens Hesse

de lichtcel in een fijn(> |)unt uitloopt, in de cel tredend, vormt de

nenrolibrille een losmazig netwerk om de kern. \ an int dit netwerk

stijgen lange verhindingstihrillen naar hoven, die het laatstheschreven

lichaam (//) tiisschen zich vatten (Fig. 2, F'ig. 3). Tusschen dit laatste

en den pigment l)eker anastomoseeren deze neurofibrillen weder en

vormen daar een tweede nelwei-k, dal hel eerstbeschreven gkislichaam

met gestreepten zoom schijnt te omhullen. Hoe echter het \erloop

der librillen tusschen dit lichaam en den pigmentbeker is, heb ik

niet kunnen nagaan.

Voor het goed gelukken der goudcliloridmethode van Apathy

moeten de doorsneden liefst niet dunner dan 10 ii zijn. AV)or de

studie dezer gezichtscellen is echter een sneedikte van G— 7 [i nood-

zakelijk, daar anders de zwarte [)igine]ilcel het grootste gedeelte van

({qw gezichtscel omhult en vo(n' verder onderzoek oiiiiruiki»aar maakt.

Men verkrijgt dus niel die scherp z\\ ;ii-| getingeerde lil»rillen, die in

de prej)arateii Aan Ai'/rnv zoo duidelijk zichtbaar zijn (ook zijn de

neurotibrillen hier \(^el dunner dan bij hirudineën) ; en ten tweede

wordl zelfs in coupes \ an <> - 7 ii hel onder den })igmentl)eker

liggende deel Aan h(,'t neurolibrillennetwerk door het pigment volkomen

onzichtbaar gemaakt. Waarschijnlijk echter gaat het ncnroübrillen-

netwerk onder dew !>igmentbeker door en anastomoseert aan de

andere zijde met het meer ventraal gelegen net.
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Het nittredcii der iionrofihrilloji uit do üoziolilscpl koii ik ^^loclits

zelden duidelijk y.ieu. De fil)i-il scheen dan eenigeii lijd liui-izonlaai

Ie verloo[»en, doeli was verder niet te vervolgen.

B. de neurolibrilleu. in de gangliëncellen.

0\ei- den bouw der gangliëncellen kan ik slechts weinig mede-

doelen. Het verloop der nearofibrillen in de verschillende celtypen

nauwkeurig te beschrijven, zou te ver \'oeren en zou ook niet

mogelijk zijji zonder vele plaloji en teekejiingen. Slechts op het

volgende zal ik derhal \'0 ingaan :

Hkthe ^) geeft aan, dat in de meeste gangliëncellen bij de verte-

braten de neurotlbrillen zonder zich te vertakken en zonder te

anastomoseeren van doji ceneii iiitlooper door het ccllichaam naar

den anderen loopen. Slechts in de spinaalgangliëncellen eu in de cellen

\an den lobus clectricus van Torjiedo marmorata vond 1>kthi: net-

vormiiigon der librillen, en misschien komen zij volgens dezen auteur

ook voor in hel basale gedeelte dor Purkinje'sche cellen en de cellen

\an den Ammonshoren.

Volgens BocHENKK ") is hel daarontogen waarschijnlijk, dat er in

de vertebratengangliëncellcn een zeer lijn netwerk van neurofdirillen

voorkomt. Het lijne neurofibrillennet, dat hij in de gangliëncellen van

11 KI,IX kon aantooncn, vormt dan volgens Bochknek een tnsschen-

sladium tussehen de slechts van een zeer grofmazig libriJloiuiohvork

voorziene cellen der Hirudineën en Lnnd)ricideji, en de een zeer tijn-

uiazig librillennet bevattende gangliëJicellen der vertebraten.

hl aansluitiiig aan de gegevens door deze beide auteurs verstrekt,

/nu luou uu vorwachtou iu do gangliëncollou van A.mimiioxcs ('if qqw

dicht netwerk (')(" oen dichte vervlechting .(zonder auaslomosoji) van

zoor lijno nourolii>rillou lo vinden. Toch is dit niet hot geval. Hel

vorlonp dor ncurotibrillon in do moosto gaugliëncellon gelijkt zoor

\('('1 (lp dat in de gangliëncellen \a!i lliiiMbuoöu on Lumbi-icidou,

zdoals lid d(jor Apathy beschreven is.

-Mon \iudt somtijds cellen, zooals er eenc iu lig. 4 is aigebeold,

waar do iibrillon zouder zich Ie vertakken of te anastomoseeren van

don oenon uill()0|)er door hol ^poohormige cellichaam hoon naar don

andoren iiiliiMipor der ooi gaan, <lt)oh dit beeld is zeldzaam.

in de ino<M- vdluniiueuze ganglioucellen, zooals zij in hol (h)rsale

gedeelte \au hol ruggemerg ou iu de dorsale gangliëncellengroep

aolili'r den hoison\ ojHrikol \i)(>rk<»iuoii. \iu(h uien steeds oru nol work

\au niet elkaar anasiduiosecrendo, zioii Ncilakkondo neurolibrilleu.

') Arcli. f. Mikiusk. Aii:iloiiii(>, lid. .').'). J'.iOü. V:v^. 513.

2) Le Ncvruxo Vol. 111. F;im:. I. i'.iol. 1'a-. «5.
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De ind'odeiidc )H'iir(i(il>i'ill<'ii Normi-ii iii df uiccsfc ^•o^•allen een

jiel om (Ie kern (ook iii li,:".
•"> ;^('<leellelijk zichtbaar). Daarvan stralen

radiair Aei-loopende, doch zieli dikwijls vertakkende fibi'illen uil. die

aan de ])erii)herie eeii tweede netwerk vormen, waarme(k= op liiin

Itenrl libriUen, dif in een diM- iiilloojx'i's \an de cel \(M'Ioo))!'ii 'iii!-

of intreden?) in verltiiidiiii;- slaan — een dergelijk liccld derliaNc, als

door Apathv in de kicinei-c liiinulirMicelien van Inmbriciis hescin-even is.

Ook vindt men even wei Lianuliëncelien, waar luet twee nellen

(één om de keni, één meer aan de |ierii)liei'ie) dooi- radiaiix' librillen

verbonden, l>e8taan, doch waar aan de eene zijde eeniue libriilen de

cel binnendringen, mei (dkaar anaslomoseerende en zich verlakkende

een losniazig netwerk om de keni vormen, en aan de ander(^ zijde

weer de cel verlaten, zonder dal er xan een jieriplieer Jiel iels ie

zien is.

Aiiastomosen tnssciien de neiirolibrillen van verschillende cellen

kon ik nog niet met zekerheid vasislellen.

In de zeer groote gangliëncellen, de ,/Kolossalzelleii,'' mediaan in

het rnggemerg gelegen, is het verloop dei- neurolün-illen zeer eigen-

aardig. Van nit de ,/kolossaalzeiniw vezels," de axonen dezer cellen,

treedt een bnndel niterst fijne nenrotibrilleji, die in den axon vol-

komen gelijkmatig verdeeld waren, in de gangliëncel in ; in hel c(d-

lichaam zetten deze neni-ofibrillen zich als een dikken, \vervelvorniig

om de kern verloopenden bujidel \oort, waarAan ik het einde nog

niet kon vaststellen, doch die zich naar het schijnt tot eid^ele dikkere

(dns uit vele elementairfibrillen opgebonw^le) fd)rillen vervormt. In

de axonen, de kolossaalzenuwvezels, verloopen de niterst tijne en

talrijke neurofdorillen in \olkomen goed gefixeerde [)raepai-aten paral-

lel naast elkaar en vormen het beeld der ,/ sensorische Schlauche"

bij Hirndineën en Astacns. Telkens ziet men nn enkele dezer tijne

nenrofibrillen in schuine richting den zijwan<l d(v.er zennwvezels

doorboren en zich in het zenuwnetwerk daarbuiten verliezen. Waar-

schijnlijk staan zij daar in xerbinding met andere gangliëncelle]!, w at

met het karakter der kolossale zenuwcellen als ,/Schaltzellen" over-

een zou komen.

C. De inner vatie dei- dwarsgestreepte spieren.

Terwijl volgens Roiide ^) de motorische zenuwen aan het einde

der spierplaten in deze overgingen, en dus van een eigeidijke

„motorische eindplaat" geen sprake w^as, werd door Heymaxs en

VAN DER Stiucht -) iu 1898 het bestaan van spatelvormige eindplaten,

1) Schneider's Zoologische Beitrage. Bd. II, 1888.

''*) Mém. couronn. par l'Acad. roy. de Belgique 1898.
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(lic /icli op (Ic/clfdc w ij/c als (](' iiiolurisclic ciiidplalcii <lci' Ikimuitc

\ criclirati'ii Icu'cii de spicrx ('/.cl|tlalcii aaiilcuLi'cii. cii \dor de iiiiicr\alic

der >|Mcrcii /,()i",u.cii. door middel \aii de ( Jolni-ii!ci!i(»(le u'edeiiion-

slrccrd. liet /ijii \(>I.Li'eiis liiiime leekeiiijiii,' en l>e.-;elii'ij\ iiiLi,- dikke

>|talcl\:riiiii2.e nlaleii, zonder \"er(akkiii|ii", zonder \ ('ijlere diirereiilialie.

Xu is eeliler dooi* Ai'/riiv en Ivii'l'lM ') hij (k'ii nieiiscJi lid bestaan

\an „ulli'alerniinale" /enuwvezelen aan,uelooii(k zennw \-e/,eleii, die

\;in nil <k' als eindplaat liekendi.' N'ei'lakkinii' en Ncrdikkini:- (k-r /.enuw

in (k" |>riniiliet'l>nn(k'l itinnendrinu'eii. en soms weei- in \ erinndinu'

IreckMi met eene andere eindpkial. Sk'ckts enkele znlki'r \c/eleii k(tn-

den zij aanlooniMi. doch zij zijn xoldoende om \as! Ie sl(>llen dal de

zooucnaamde niolorische eindplaal niet hel ware einde der moloriscdie

zennwen voorstelt.

De nhillc lihrillen]»lalen \aii A niphioxiis (fiii-. (v/j xciMoonen in

lenu'tedoorsiiedcn een zeer mooie dnidelijke dwarse slreepinu'. l'^ljke

isolrope schijf (/) ^^ordl door ovw lijn(\ <loch (hiidehjice KirM'si'/sche

memhraan in Iwce sehijx'en venk'cld, elke anisolropc schijl' (7)

heslaal eveneens nit (wee sfhij\en, door een met uondchlorid slechts

zwak zich tingecrende schijf ,i>-(^scliei<len. d(> ÜKM.K'sche middenschijf.

In (hl heldere f^-edeeite ziet meii dikwijls een zeer lijne linie, de

middenniemhraan.

De kifAUsi'/sehe memhranen vormen, zooals hekend is, dwarsnellen,

die de iihrillen \aii d(> ü'cheele spierplaal onder elkaar verhinden.

Kiü:enliike s|>iercellen zijn hij hel xolwassen diei" niel Ie herkennen,

men \in(h slechts de platte >pierplalen, di(- (>chler somlijds hij de

lixalie in naast elkaai* i;eleii,en platle spierbundels nileen\allen.

In niet Lioiidchlorid ,i>ekl(Mirde leniiledoorsneden van Amphioxns

waar (\\\^ wel d<> spierplaten in de leimle liiMrollen worden, docli

meestal niet aN plal<'n. maar eeniüszins scheef uciroiren aU tihril-

leilhiiiidels te XdolX'llijll treden : li.L;-. (v/), ziel iliell llll op \ ('Ie

plaaNrii .juist op de ureii^ \aii de anisolrope en de i.->olrope schijf

een zwart piintje of knopje, dal zich hij slerksie \-er,tirooliim- als

ii'ii lijn. in In-t midden Ncrdikt lijntje \ •doet, dal jiii^t op de

ureiis Inssclieil 7 en /' xcrloopt. In de lot dezelfde spierplaat hehoo-

ren<le schijven liui;i'n 1111 deze knopjes in op elkander xolifcndc

schijxcn juist onder elkaar, en Nin-men diis parallel aan de nivoli-

hiilli-n \crloopeiidc li'iiLilerijeii. lil elke plaat schijnen zulke leii^le-

rijen op \ rij re;i,-elmatiiie afslaiideii \an elkaar \ oor Ie komen. De

knopjes komen altijd sleclds aan é<'ne zijde \an de anisolrope -cliijf

'1 Hivi>t;i <ii l'al-.louiM iierv<.s;i e iiu-iilalc Vol. V fase. Hl. r.lOO.



J. BOEKE. Over den bouw der lichtcellen, de neurofibrillen der ganglion-

cellen en de innervatie der dwarsgestreepte spieren bij Amphioxus

lanceolatus.

Fig. 1.

l'i^ieutbeker eu gezicht scel met
tflaslichamen.

Fig. 2.

Figmeutbeker en liehtcel met
iieiirdfibrillennet. Vergr. : 800.

IMgmentbeker en liehtcel met
nt'urofibrillennet. vergr. : 1200

Fig. 4.

,x

1^ M I

V,. flwari?rioorsnede der

spierplaten.

Fig. t;.

\. lengte doorsnede.

Fig. .'(. Fibrilleuverloop in de doorsnede eener
;angliëu<-el nit het dorsale gedeelte van het riigge-

merg. Fibrillen bij versehilleude instell'nsr met
üet teekeuapparaat geteekend.

Ver.slaffen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. Ao. 1902/3.
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\(i(»l', (Ml, /,()(»;ils het scliijiit, steeds ;i;ill (ie/elfde y.ijde, die nl. welke

C'tiiidaaiwaarls ucriclil is. De onder elkaar iii de/ellde li'iif^terij gelegen

knopjes zijn Jiii, zooals dikwijls duidelijk kon \vordeji geeonslafeerd,

door zeer lijne lihiilleii xerhonden, die iaiigs de s|)ier]>lalen \erloo|»eii.

lu sommige gexallen x-erliepen deze lihrilleji reelil. in andere ge\ allen

min of meer gegolfd, hi iig. i)i/ is het lengtebeeld van eoiige spier-

phiteii (scheef gelroHen) hij slerke vergrooling geleekend.

Op dAvarse doorsnede \varen deze (ihrillenrijen en kii(»p\()rnn'ge

verdikkingen eveneens te zien, en men ziet ze dan in \ lij i-egel-

matige verdecling over de mvolil»i-illen[>laten verspreid f(ig. ()/>). Aan
heide zijden van de knopvormigo verdikking ziel men ook hiei- een

fijn zwart Jijnije, dat zich een eindweegs langs de (ihi-illenplalen

nitstrekt. Stelt men met (k'n mierometersehroef o]> xci-sehillende

niveaux in, dan zi(>l men hoe naar hox'eii en ]iaar heneden de knop-

\"ormige verdikking zicii in een lijne tii)i'il \(M»rtzet, welke derhaUc

overeenkomt met de hoven heselireven parallel aan de mvotihrillen

\erk^ope]ide fil)ril.

Men heeft hier derlialve eeji ai)paraal, dal de anisoiro|)e sehijxcn

van dezelfde spierplaat met elkaar in \-erhiiiding stelt, en in dezelfde

spierplaat op vrij regelmatige afstandeji schijnt voor (e komen, en

dat de kleurreactie der nenrofihrillen vertoont. Hoewel ik den samen-

hang met de motorisclie zennw niet kon \aslstellen, schijnt het

mij toch h)e, dat men deze fibi'illen en huime kno[)vormige verdik-

kingen aan de grens der anisotropc schijven als hel innei-\alie-ap[)a-

raat der dw^arse spieren mag l)eschon\\ (mi. Som.-; zag ik een der in

de lengte verlooi)ende fihrillen dicht hij de aanhecht ingsplaats der inxo-

fibrillen aan de myosepten zich van de spierplaat afbnigen. Zij ver-

loor zicli dan echter tnsschen de daarnaast gelegen myoiibrillen en

A\as iiiet verder te vervolgen. Maar het constant \"oorkomeii aan

ééne zijde van de anisotropc schijt", de lijiie <likwijls gegolfd xcr-

loopende verbindingsfd)rillen, de voor nenrolibi'illen zoo karakteris-

tieke donker-pnrperen kleuring met gondchloi-id schijnen mij echtor

het vermoeden te wettigen, dat men hiei' met nenrolibrilleii te

doe]i heeft.

Dit schijnt mij nu ook uit een algemeen hislologisch oogpunt

belangrijk. Hoewel de houw der amphio\us-sj)ieren xan die (Uh-

hoogere vertebraten groote afw ijkingen vertoont, komt zij toch in het

aspect der dwarse streping, in den bouw dei' myolu'illen derhalve,

met dien der hoogere A'ertebraten geheel overeen.

Waar men nu, buiten de (door Hey.mans en van dek Stkicht aan-

getoonde) eindplatcn langs de myotibrillen eene imierxatie van elke
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;(iii-otni|>i' >cliijr kaïi /.icii, d.i.ir k;m iii^-ii ln'l \i'niiuc(lcii iiilsitrckcii,

(lat ook l>ij aiMk'rc \ (Tlcltralcii <\r lllolo|•i•^(•ll(' /.ciiiiw iiic! iii (\c al^

tiiol(»ri>c-kr ciiMlphial ItckciKk' xcrdikkiiiL!- en \crlakkiiii:- cimliul, doch

<hil \aii (hiar uil luMirolihi'ilk'ii in (k' |)riiiiili(d'l»iiii(k'ls ii il reden cii

elke ainsolro|>c M-liiJf \aii ceiio iiiiK'r\ alic \(ior/,ioii.

Aiiis/i'i-(/<iiii, ( )c!olK'r 11)02.

Scheikunde. I)<' llcci- .Mii.dkk liicdl voor de \V('rkiMi aan ccnc

\('i'kand(din,U', uclihdd : ,i
ICIccIfohisi' rdii m/n/c './/rt-r-Zd/ifi// en orcr

til' mictti' i'dii ii'ilh'rsli»/ si/pcrcri/di' iiicl '.t/rcfcri/dr, zilrci'hio. rijde i'iiz.''

(H^"' W'i-liandelin.L»).

Physiologie. De llrci- II \mi!I km;i',!; I)i(«dl \()oi- (k' >\'('rk(ii aan

«•ene \crhanikdiji.u' \an den lieer .1. IIi:km\N: n^h-ci- dr inidcfUiKii'

mi I fh'i'.dit'l'ijhhnd ili'i' iiirhu'dfu , dw zcniiiri-ii inhw /'('ik'ii oji dr jird,-

l,i'lli<i<i i'liiid , d(' (-(iiil riicli('(ir(i(>lti'. dl' (•(Uitriiiiii'.-<iii'Ui('id en ln'l tiilcidnnjs-

i'ci'iiioi/i'ii riiii dl' lid rlsjiii'f.

Deze \-erlian(k'li)i,u- wordl in handen uestekl van de lleeren llA>iiiria;r.i{

en Pi-Acr, oiu daarover in (k' iS'ove)Hl>er-\ er^ad(n'in,u- Nersjau' nil te

hrciiiicn.

Plantenkunde. I>"' Scci'clari> l)ie(h nanHMi.-^ (k'ii lieer ('. A. J. A.

( )i 1)i:m A.Ns eeiie \-ei-liandelin,u' aan \ an (k'ii lieer ('. .1. KoMNt; :

if />'/drd</t' /of dl' 1,'i'iniis rdii lirt liTrii di'r lm iiiicdli' fiiinji i'ii rdii de

schrtkuiidiiji' iiriirt'ssrn, ircllci' hij di' liinin ficdlii' jihidls Iu'IiIh'h."

1 )('/e N'erliandeliiiü,- woi'dt in handen ucsleld \an de lleei-tai ('. A. .1. A.

< M ni.MANs en ^\'l'.^'l' om daaroxcr in de i\o\('niliei*-\ er;naderin,u' Ncr-

slau' inl Ie hi'enLit'ii.

Hij de rondvraag' \cr\\ elkomt de \oor/,ilter den lieer Ti;i;m; en

wenseht lieni \erder een snece^Noik'n arlieid Ie 1 liiilen/.orii- toe.

\ oor de lioekerij wdrdl aanuci'oden I". (kxM- den lieer ^\ i'.iU'.iJ

iiiinien-- den llee.' .1. (i. ni'; Alw : „l)ie \(iii Ijerni Trof. K i ki.ni ii \i,

ini lndi.>^(•hen Archipel (lesainnielten l>eka|M)(k'n nnd I loniatojioden"

en 2". namens den SchriJNcr: „l'rof. \)v. A. I'. k'oKivi'.i;, dexcrteiicn-

woordiLïcr \an de hacleriokiiiie aan de Ui jlo-Tnixcr^iteil Ie ( i roniniicn.

<>|Mii kriel' aan de/.en \an Prof. I )r. II. W. .Middiindoki'.""

Na i'e>ninlie \an hel kehandelde wordt <le N'eriiaderiiiL! gesloten.

(5 November 1902).
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VA/.. 29:) i-egel S \-. h. staal: Madz. O, nioelzijii: hiadz. 289 en 290.

\'A/.. 294 slaat
A'

_ =: 1 moet zijn = V,
1— .^'—

?/ 1— ,v - y

1—.y—2/ 1—^— 3/

In te voegen oj) j)ag. 367 onderaan.

\'erdei' vermeld ik nog oen uitvoerig door Jv. Schumaxx uitgevoerd

en over 4 jaren (J883—87) uitgebreid onderzoek omtrent de normaal-

pendule der sterreuwaclil Ie Leipzig ])kn(KKK 12"-;. Uit 224 tijdsbe-

j)aliugen met eene gemiddelde tusscheni-iiimte xaii O'/., dag leidde

hij ceue fornude af, bevattende een lineairen invloed van tie tem|»e-

raiuiu' en van den l)arometer,stand en verder nog een term loe-

nemcjido evenredig met den tijd. Als Midb. W. der verschillen

waarn.—rek. \oud hij ± 0.059, terwijl geene overblijvende jaarlijksehe

oiigolijkheid zichtbaar is. Als middelbare waarde der verschillen

tusx-hen twee opvolgende herleide gangen wordt ±0\055 gcvontlen.

Ook Nooi' deze pen(hde Avorden echter oenige uitwendiü'e slorinuen

k()i1 \"oor en gedureiule het waarijcmingstijdvak vermeld.

~) R. Sf:HUM.4N.\ : roi)or iIiti (iaii^- dei' i'ciiililiihi' !'. Dknckkü XII (l!ri-. .Saclis.

llcsrllsi-li. (i. Wiss. 18SS).





KONLMvLJJKi: AKAÜK.MJK VAN WKTENSCIIArrKN

TE AMSTERDAM.

VEKSLAd \A.\ DK (iKWOXK \ KIM iA I )I-:KIX( i

I)1-:k wis- k\ X ATI' r iJK i' X dk; I-: a kdkkij xd

van Zaterdag 29 November 1902.

\'o(>r:itf('r: dr lieer 11. (i. \ \N DK Sandk 1)\mii vzkn.

Si'crrftiris: de jlrcr .1. 1 ). \ \n dkk Waals.

Ingekuineii stukken, ]i. 413.

llt'iiueininj^ eeiicr Commissie voui- de iiineikiiiy; cUt Buys l>;illor-iiiecl;iille, \). 410.

Verslag v:ui de lleereu C A. J. A. Ui dk.mans en Wknt uver eeiie veilumdelinj; van den

lieer C. .1. KoMM. ; ..IJijdraye tut de keunis v:ui liet leven der liumicole funj;i en van de

.'ielieiknndige prueessen, welke bij de liuinifieatie ])laat.s hebben'", p. 4IG.

Verslag van de lleeren llAMurKUKii en Pi. a<i-. over eene verliaiideling van den lieer .). Uk.kman:

,,(.)ver de onderlinge onafh-mkelijklieid der invloeden, die zenuwen nitoefenen uj) de prikkel-

baarheid, de contractii'groiitte. de eontractiesnelheid en het geleidingsvermogen van de hart-

spier"', p. 41S.

H. \V. Bu'>Mii> Kiinzi:ii()()Ai : „'J"ii;anialgamen", p. 420.

.1. 1'orrii; \ \n Loon: „IJenzidine omzetting''. (Aangeboden door den Heer Lor.iiv iikHim'vnj.

]). 42.').

S. L. \ \N (»>^: Vijf rotaties in /f, iu evenw ielit'. (Aangeboden door den Heer S(Iioitk). p. 424.

I\. F. Wk.m KK.UM II : „Over den duur der eoin]ienseerende paiizi- na jirikkeling van rle voor-

kamer van het Zoogdierhart". (Aangeboden door den lieer I'kki.i.ii vi:iN<i), p. 42G.

J. Wkki>i;i:: „Over interjHilatie gegrond oj) eene gestelde iiiiuimuiiivooiwaarde'". 'Aangeboden

door den Heer li. G. van ui. Sandk B\Ki[rvzKN), p. 434.

Atinbieding van Ijoekgesehenken, p. 445.

liet Pi-()cc>-\ crUaal <\rv \(M-iuc' \cr^adcriiiu- wordl ücIc/ami eii

liocdiickiMird.

De lI('(M-eii 11()()(;k\\ r.iüF en 1'. Zki:m\n licldtcii hci-icdil u"(^"/.()iidcii.

dal //ij NcrliiiidiM'd /.ijii de \('i;ua<k'riii,u' ImJ Ie wonen.

lllLi'ekomeil /.ijl) :

((. .Mis>i\(' xaii 1 )r. ('. S. S'i'ok\is. waarin hij ook iiaiiieii- zijne

/.n>ler .Me\ i'. SAi,oMo\s()N-STok\ In Ier plaalsini: in de llesinnr^kanier

aanl)iedi lici porlrel \aii /ijiieii \ader. wijlen liel lid der .Vkadeiiiie

J*>. .1. S'iOkMS.

K Wcanl woord niet een >eln-ij\cn waai'in den ü'ex'M--- de liarlelijke

dank i\rv .\ fdeelini;- i> helin^'d.

27

Verslagen der Afdeeliiig Xaluurk. Dl. XI. A". 1902, i5.



h. .MisHJvf van (N-n llti-r .1. I)h()sT).. lM'nclil<Mi(lf (l;ii Inj. luiinens

arIiiiiiiislivilfMirPii \aii ImI I*. NV. K(»iflial>J'ojMl:^, IkcIi ,\'i]H'/sn\i\v\\

/'<)(H). w.^ |ur(-)aarlijk><-li(' |>rij- Ier Itf-vorderin^' «Nt KniidkiiiMlc

l>il Ij'Mlraj: i^ aan «l«'ii Ilccr .Moi.i, iiil^n-kfcid. (r-ii Ix-liofvr van

oen work o\<r IMiarniacciiiis«-||c liotMiii*' !<• I)c\\ fikf ii door (lm I lf'«T

II II. .I\NKS<)MIS.

I5«'i-i«'lil van In-I ovcriijjN.'ii \;in den Il<-fr I'. .1. Tos«^i inkt.

\ ooi/.ill<'r d<T Soci(''l<'' ciiloniolot-'ifiiK- d'- |}f|^i()n(; !«• l>i*n>->«-l.

il. l}«-rirlil \ an liet ov<-rliJd<'n \;iii d'-ii ll<-(i- Ai.r. ('()ss\. \ our-

zitUM- df-r lv«'al<- Accadf-niia dcllc Scicji/,*- Ic Tniijn.

I»fid<' iKTicliffJi /.ijn in«'l hrir-vfji \'aii rouw l»ckla;r l>c;inl\\ ooid.

/'. I itn<»odi;rin;r lol l»ij\\oiiin^r \;tii d'- r<-'-^l\ ifriiiLi W-r iM'idriikiii;^

van li»-l l<M)-jarijr l»o>(;ian ^\i-v l 'ni\ r'r>ii«'il !'• I>(»r|);il •liirjcirj o|(

'l') I)('C**inl>cr a.>.

I)c \'ooi"/.illf'r l»(-no»'Mil. \f)(»r Ix-l •^i-\;\\ d;ii ;:f(ii der leden Itcroid js

de Akadetnie bij die |»ieclilijrlieid Ie Ncrle^enw oordi^eii. een coiii-

iiiissif; iK'sltumde inl de lief-ren IJosknmkim;. \\. V . \ \s di, Swiik

[i\KiiivZKN en nil de Secretari'^seii ^V-v l»(-ide Aldeelinor.u. welke

('onnrnssie een -elirijven \;iii ^relukw eji>r-li ;i;in de fcoh icrendc

('ni\ ei-<ilfil /,;d o|i-le||en.

he \(»or/,iller lierinneri ;i;ill liel Icil d;il wedei' Jl;i een lO-jarijT

tijdvak de l>n\> liallol-niedaille /,al inoelrMi w (»rden . nil;rereikl. Hij

lieiioeiiil in de ( 'onilllihSie, die d;iar()nill'<'nl /.al liehltr-il |e lie^li^>en,

de ll'-eren K \ML'jn,(NOII OnNKs. .1.
('. KM'TK^N en \V. II. .Ili,|(>.

I>e/.c ('oinini^-ie lir-r-Cl ||c| reclil om |te|>onen. I»nilen de Ak.idenne

slaande, ic n.^.>n nier-ren. In l'e|»rn;iri I'.K).'5 /,;d /.ij \er.-l;i'j lieMten

nil Ie i»ren^^(,'n.

Plantenkuiido. he |j..(-r W knt liren'/i o(»k ii;inien- den lieer

<
'. A. .1. .\. < )i DKM.XNs, r;i|(|»orl Mit onilrenl e«-n \ erli.indelnii.'

\;iii den Heer ( '. .1. I\om\(, |e r»n-'>nni. ^^dileld ; „ />//V//7/(/r

lul lil- lriiin.< iilii lul liTiii ilrr li il iiili'oli' IiUkji i'ii i'ilii ilr

.Si'lii il> iliiilnlr iirnrrssi'ii . irrll.r Ini ilr li il iin fli-ill li' jiliHlIs lifhhcii

.

Tol nn loe i- /eer \\eini;r l»ekend niei ;dleen (Mnlreiil de ->c|iei-

kniidi^-'e -;inien-.|e||in'/ \;in den Imnni-. ni;i;ii' ook onilrenl de wij/»-.

N\Juiro|» die ;_M-\(iriiid \\(»rdl, loeli /on \ (-rnieerderin'j' \;iii on/e

keiiiii- in dil o|»/ielii \,in ^rrool tiew lejii kniiiien /ijii. oiiid;il /ei-r
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Zckci- (Ie lilllilil'^ t'cil hcl.Mll.Lil-ijkc rol -|M'cll l)ij liet ( >|
»l<'liicii \ ;U1

voedsel uit den i:i-i»lld door de liooüci-e
|
>l;llll<'ll.

I)e sclii-ij\oi- lieefi nel raelil oii/<' kciiiii^ \;ni liel liuinilicalieproeo

een >eln'e<|e \('i-der Ie UreuLicii eii lieefi daaiMoe een >lndie Li'eniaakl

Nan de laucr*' oi-;!ani->nien, die in den Ixtseldninius \an hel (looi

worden aaniid rollen. Hel is lieni Liclid^l. daarnil een aantal >eliini-

in(ds te isoleereji. xooral niet l»elini|) \an nionlexii-aet als \-oedinLi—

hodeni en de/.e scliiniinels. die reeds in een \ roeucre verhandelini:

dool- den eersten onderii-eleekeJide nader l)e>clire\('Ji werden, iieefl

hij thans a;in een \crdei- oiider/.oek oiiderworpeii.

Onder/.oehl werd. welke k'unui op de no,u' le\('n(le hladeren \an

(^)nerciis, l-'ai:iis en 1'inns en in de l>o:>fldncln werden aaniivtrolVeii.

welke \eraiiderinu-eji de/.e schinimellloi'a in den loop \aji don /onier

en herfst oiidernaal en welke xorinen ten slotti' in hei hiJ/ondei- o|>

de ar^-e\alleii bladeren werden Licxenden. l>it laatste onderzoek

werd \-ooral hemoeielijkt. omdat men in den linmns slecht> stei-iel

mvcelinni aanlreft, dat eerst te determineeren is. nadat men het in

reinknitnnr tol tVncfiticatie heeft li-ehrai-ht.

De meest l»e langrijk e \an de/e l*'nnui. die o|> de af\ alleiide hladereji

en ooic O]) den liiinni'- nooit oidl>reekt. hieek rriehoderma KoninLii

()iid. Ie zijn. De/.e kan de hnmnssloireii als slikstof\ oedsel Li'eUrnilcen.

nuls nwens een uoed koolslofxdedsel aanwe/tiu' is: dit wordt in ilen

linmns waarschijnlijk u'i'xojiden in de celluiose. die dan dooi- een

(•\tatisch enz\ ni wordt opuelosl. Zeer nit\oeriu' werden nn \erdei-ile

\()e<linii's\'ooi-\\ aarden \an de/e schinnnel onderzocht : hel residtaat

\an dit ondei'/oek is moeilijk in korte woorden samen Ie \atten.

Alleen kan ei- op ucxNczen worden, dat linkers als ^ -hron en de

ontledinLisproiliicten {\('\- eiw it>lo|]'eii al-> .\ -hron een uitstekend \oedsel

\ornien. NCi-meldinu \erdienl daarhij. dat reinkidliireu \aii Tricliodei-nia

een eiLienaardiLie Lirondlucht lie/itleii.

( 'eplialo>porium KoniuLii Hud. i> de tweede schimmel, die nilNoeriii'

Itestndeerd werd; de/e hlijkl \eel k ieskenriucr te /ijn. wal de \oe-

diiiü'sNoorw aarden lietreft. /oodal de huuuissloiren ook een slecht

,\'-\oedsel /ijn. .Maar ook hier xindt krachtige ontwikkeling' plaats,

wanneer uiucose als ^-l)i-ou en de out le(linu'sprodncten der eiwitten

als .\'d)ron u(',Lic\en worden. Dat de schinnnel een rol speelt hij het

hunnlicatiepi oce-- moet al afi^eleid worden uit het allei-weu'e \ooi"-

konien in den hunin>: daarenleucn kon ( 'ephalosporium \ an hiaderen

en lakken, /ooIauLi' /ij aan den lioom hexesti^'d \Nareu, nooil iieïso-

leerd worden.

N\ ij /ijn \an meei.iuü'. dal dit onder/oek als een eerste schre«le

l>e>clion\\(l moet worden op den weu\ die leiden /al tol meerdere
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I\C>iiiii> xaii licl |»i()ci"- di'i' liiiiiiii'-\ oniiiiii:. ^^ ij li<'l>l>t'ii dcrliiihc do

('iT aan ilr ACdrclini: mmh' Ic ^lellen de \ crliaiidcliiiL;- \aii den Heer

K()MN(; in (\r Wfrki'ii drr Akadi'inic (tp Ie nciiirn.

Alleen nieeiien wij. dal de >cliri j\ i'f uoed /.al d(ien. den >njl \an

/.ijn \crliandelinL; wal Ie lieiv.ieii. daar hel xanlijd^ nideijijk i>. (!<•

JmIsIc lieduelinu \aii liei Li'e>clire\ ene Ie \ al len. lerw ijl liel Ie l>eti-en]'en

is. (lal hij li'een nieldiiiL; heefi ucniaakl \ aii de jctiiLisIe onder/.oekinü'eii

(iNcr den hunin> \aii .1. XikiriNsKV i.lahih. f. \\'i->. I'.ni. ;{7. 11)02,

|i. .'-KI.")! die (»|i soniiniLic pnnlen de zijne aaii\ idlen.

Arnlii'in
I

('. A. .1. A. ()ii)KM\\s.

/ firi-/i/ \ K A. 1'. ( . W l.NT.

1 )t^ ('(mclnsie \an dil xcrslau' wurdi Lioedu'c'keurd.

Physiologie. De lieer II \Mi5rR(a:u hreiiul i»()k namens den lieer

I'i,\( 1, hel \()lu('iide verslau nil oxcr eeiK' (ixcrliaiidelJn.Li' \aii

den lleei- .1. lll'.K.MW: „<h-rr<h' iiinli'lTuKjc DlinfllH li LclijLlwttl

i/rr inrlni'ddi . die Zfiinicrii inl(>>' friicii (tji di- jniL'licHxiarlu'id

,

dt' ((>ii1r<tcti('<ir()i>tli\ dl' coiitrnctu'sni'lhcid cii hel ifc/i'/d/in/s-

ri'i-iinii/i/i rail dr Ihirtsjni'r \

I )e \«aliaiideliii,Li' \aii den lieer .1. Ükkman. inetl. Sind. Ie ( i roiiinueii,

oxcr \\ t'lkc <1(' onderLicleekendeii de eer hel>l)eii rappori inl Ie hreiiucii,

liondi z,ifh Ite/i.L»' mei de rnndamenleclc xraaii' of de xi'rschillendc

invloeden, die /einiwcn op de liarlswcricinu' doen uclden, \an elkander

ojiariiaiikelijk zijn, dan wei lot éénen kunnen uebraehl \vord«'n,

namelijk tol w ij/iLiinucn in hel Li'eleidinusxcrmou-en. ( ielijk toch hekeiid

is. /.ijn /ennwen in staal, \ierderlei eirecteii op de haii^pier lewceu-

Ie hreiiLi-eii : /ij w ij/iu'eii de jirikkelhaarheid, de uroolle der eonli-aelie,

de snelheid tiei' eoiilraelie en hel U'eleidin'isx-ermoLi'en \dor prikkels

en die w ij/iLiinu'eii knnneii /ijn \an posiliexcn en \an ncLialiexcn aard.

Zoiials uc/eu'd. slelde de Sehrijxcr /ieh ten doel na Ie uaan (tf

de/e elleeieii als /el fslaiid i.U'e iiilinucii moeien Ix^sehonwd win-den.

I )e (»nder/oekin,u'en werden \(»oi xcrrewcu' hel uroolsle ucdeelle

xeri'iehl aan hel ucsnspendeerde hart \an i\v\\ kik\orseli. terwijl de

\ ttnrn;iani-le hierhij vcrkreLicn nilkonislen Liceonlroleerd werden aan

hel (lp gelijke \\ ij/.e Li('sns| tendeerde hart \au hel konijn. l>eprikke-

liii'j \aii de liarl>pier/ennw('ii ucscjiiedde liij den kikxorsch la.iiu's

relleclori>elien wcl;. ditor namelijk op den hnikwand \an hel dier

eeii -Inkje lilireerpapier. ^cdrenkl mei \ci dnnd /w a\('l/unr Ie leu'U('n.

Ilrl hart klojili' hierdoor kraehliLicr en --nelier. hai nn hieek weldra
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(l;il liicr\ (»(>!• ('('II \crhclcriiiu' \;iii iid liclcidiiiu-^xcniioncii ;ill('('ii iiiol

koii .i;iiis|ir;ik('iijk u'olcM woimIch : iiiiiii('i-> werd de Sinus \ Cnosiis

Ni'ocLilijdiu- licpfikkcld d;iii (tiilstmidcii 4 cxlra-sx >t(»|('> in pk-i.-il-^ \;iii

*H'ii. I)il k.iii l>c/\\ ,i,irlijk ,i;iii i('l> .indcrs (L-iii ;i;iii ccii \crlioouiii.u-

\;Mi |)rikk('ll»;iarli('id dcv ^picrNC/cIcii locucsclii-cxcii worden.

I)()()r ('cji ucIijksoorliLic nictlKidc \an (>iid('iv,()('i< kon Sclirijxci- aaii-

looncn da! iiici alleen de prikkelhaai-licid maai- ook de iiiUMisileil

lïi'V conli-aclie onariiankelijk \aii liel ,Li-eleidiiiLis\cniioücn kon loenenieii.

Xiel niiiider l»e\\ ij/end dan de/e /.ijn ook /.ijn expei-inieiiten. die

ten doel liaddeii, in liel liclil Ie stellen, dal ook Inssclieii iiilensileit

en snellieid \ an eontraelie. alsmede ln>sclieii de laalsie en hel irdci-

diii,U's\-eriiiou('n onal'liankelijklieid liesiaal. hij de/.e iirocNcn wcnl de

liarlsw ('i-kiiiü' aanue/el door een laiiLis uaKanisclien wco- Ncriiille

nielaaldraad in de nahijlieid \an den Sinn^ N'enosiis Ie hrenucn. eji

.U'ei'cnid door liel/.eifde niel een sinkje ij> te doen. Wal \()or hel

kik\ (trschharl liold. hieek ook \(»or hel konijiienliarl waar te /ijn.

De ('.\|»(M-iiné]ileii \an den SchriJNcr /ijn dooi- een 14-lal op ro(?t-

/wart heseli j-even cnrNcn toeuclichl.

Toen de Heer IIkkma.n de/e oiider/oekinucn xcrrichl had. \crsche-

nen a('lilereei)\()li>(Mis twee \-erhand(din,u-êii \an b]N<;KLMANN ovei- liel-

/elfde onderworp. De eerste \-er]iaJid(din,u' stelt iji het liclil do onder-

linge onafliankolijkheid \aii u-eleidinusxci-nioucn en intonsileil \an

conlractie, de InacimIo die \an u-eleidin^svormoü-on en prikkelliaarheid.

Daar echter de lieer lli'.kMAN u-olijklnidonde iiilkonisten lanus ooii

;.i-elieel anderen wcu' heeft Ncrkroucn en l)o\ciidien, uclijk uit hel

lio\ ('iislaande Itlijkt, de onafhankelijkheid der xier ejl'ecleii in rniinoron

/in heeft aanuctoond niet alleen, maar de/e ook. wal lol (InsNcrre

noLi' niel u'oschiod was. \(ior het /oo,u(liei-|iarl heeft l»e\\ e/eii. knniKMi

/ijn resnltatoji niet slechts als een l>e\-esli^iii,u-, maar ook als een

holaji.urijke en nood/akelijke aanviillin.u' Itoschonwd worden, l^n de/e

heiden kunnen Jiiel anders dan welkom /ijn. wijl hel hier een xraau-

stiik izcldt, waaromtrent de meeiiinucn xcrdeeld /ijn en hel xraa.ii'-

stiik /elf \oor de phvsioloüie der harlswcrkiim- en de kennis \aii don

on ro<i'el matigen pols en diens medicanieiilen/e lieliaiidoliiiL:' \aii lirooi

,U-owicht is Ie achten.

De onderu'oloekeiideii aar/eleii dan o(»k niet, der .Vfdeolinu' te ad\i-

seereii, de xcrhaiidelinL! \aii den lieer lli',K\i\\ in haar wci-keii op

Ie nemen.

( iroii/iit/rn , lo Xoxcniher lUO'i.

AiHs/rf(/,n/i, 211 Xovomlu'i- il»02.

II. .1. II wtia k(;i:k.

T. IM.UK.

De c(»nclusie \aii dil \ erslau' woi-dt uooduekourd.
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Scheikunde. !>< IIi-it 1'>\kiiii'> Koo/kuoom duci cciic iiicdcdroliiiu-

(ixcr ; (/ / nul iii'llil'l iin ii

l);i;ii- hel ;i;iiil;il Lütt'il l>('--iii(lt'('rtl<' .iiii.ilu.niii'ii ikil; -leed.-, licriiii:'

is. werd in ;i;iii>liiil iiiLi ;i;iii Ik'1 oiidcr/ock \ .111 I ii.i i. o\cr de (•.idiiiiiiiii-

MIllMlLiaillcll. dodi- mij .-IMIl den lieer \ \N Ill/I'KUKN een tmdelV.oek (»\-e|-

de lin.-ini.du.iinen opLicdr.i^cn. \\;i:ir\;in de ItelanLirijksle nilkonislen

hier Wtinlen nieilei^edeekk

In \lt>eil»areM loe-l.uid /.ijn lin en kwik in alle x-erlioudinLicn

nieiiultaai-. lil de N-er-chilleiide meiiLisels /el /.icli Wij \ (Mschillende

leni|>ei-alnren eene \a-le plia^e af. I >e lieL:insi()||iniiIen worden

in iievcnMiaande IJLiinir aanLi-eijind door twee lijnen .\(' en i'll.

die elkaar liij
^' (>.i> al. "„ Sn en .'U ..")

) on<ler een lioek

oninioehMi.

Daar de lijn ( Il eindiul in liet sniellpinil \aii liii. nioei de \a>ie

pliMx". die /.icli l)ij slollinL!' atV.et. Iiet/.ij lin ot' nieiiL;kri>tallen /.ijn.

waarin liet ucwoiie tin als iiieii,u-end liestanddeel ojitreeflt. 1)o(M-

aiiahse werd l>ij 2.T (
'. voor de saiKeiistellinu- der \a>le pliase.

die /icli nii liet \loeil)aar ainalL:aaii heeft ariicsclieideii. liCNondeii

1»4 al. "
„ Sn.

WeLi('n> de inoeielijklieid (Hii laii.Li's de/en wcl:' /ekerlieid te

x'erkriiu'en werden l>ij 25 ook poleiiliaalineliii.Lien \crrielit \aii

anialii-aineii \an O.OOl - 100 at. "
„ Sii leucii een aiiialpiain \an

li; at. " „.

l)e/e leidden lol hel reMiltaal dal de on\-er/adi,L:ili' anialuamen

eeiie | lolent ia;i 1 w a;i rde lieliWeii die mei hel I i n.ü'elialle >ü'ys\. lo!dal

hij 1.2 al. "„ de \cr/adi,Liini:- inli-eedi. \an <lie conceiiti'atie lol aan

D'i at. "
,,

Wlijri de |(otenliaal on\cranderd. derhaKc moeien inssclien

de/e 'jreii/eii I w ee pliaseii \an oii \cra iiderl ij ke eonceniralie he-laan.

de eene i^ de xloeiliare \aii 1.2 " „. de andere is de \a>te. de/e

l>e\at dn- '.»*.> al. " „.

I )e aru-e-eheideii kri>tallen /ijn ^\\\-' Inj 2.") noLi' Itijiia /ni\('r lin.

hij liooiierc lemperal uren dn- /ooveej Ie meer.

lil de xcr.u'elijkin.L: \aii |»(tleiiliaalw aarden \<)or licheel \loeil»are

aiiialLiameii hij 2.'">
' en oO ki»ii de amalüamal iew arnile worden here-

kenil. I)i' o\('r\ (wriiiii' \aii I uramaloom Sn in een \ loeihaar amaliiaan

md O.Ol 1.00 at. ",'„ Sn. diis hijiia /iiiNcr lli:. ah-orheert (niucxeer

;;()()(• eal.

1
)(• liiii < r> kan odk o|)Lii'\at worden al.- de lijn ^\rv mei Sn xcr-

/adii:«le o|ilo--illuell. /ij In'el't een /eer eiLiCJiaardiu heloo|i. Hel sink

\aii 120 lol hd -iiielliiiml \aii lin i- hijna reelil, hel middeii-liik

\rrloo||| een /.rry -Helle loeliailie del' o| ilo-l laa l'l l< 'id lliel de lelllpe-
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'•"i'i""'- Ik'I (»ciic(Iciis|c siiik niiiL;ck<'cr(| ccii iiiicr^l Licriiiuc Iociuuim'

''" lioNciidicii ccii iiilcrsl kleine oploshn.Mi-lieid. /(mxI.-iI (Ie lijn /,n'i'

'''<''' ••>;ill <lc ll,li-;l> )l;i(|ei1. In de heiiedenliel 11 der Üliinil' i> dil

•icdeelle niel /ijn \('r\(»li|- Inl ;i;in hel sMiellpujil \iu\ Hg Dp gruoler
.sc*lia;d Lideekend.

o 10 10 3o ^0 S^o ^ > ^^0 9^ /ffo

o o.s^ i-o i-r ^'^
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|)iiiil. iinanlicii «Ie lijn .IA' iiici .illccii lMtri/.niil;i;il is. iiiM.ir noU ;il|c

iiiciiiiscls lol ()0 "
,
Sn Uorlcr of laiiLicr lijd op dc/.c l('iii|tci-at iiiir

l»lij\('ii slaan als li('\\ij> dal er ccii vlocislorrc^idii ucIm'»'! \as| woi'dl.

()\('r de iialiiiir \aii de liiiiiKtdilical ie die Wciicdcii m'..") in niciiü-

krislallcii oplrccdl. Ucsiaal iioli' LiToolc on/.ckcrlicid. \(i(»ral nnidal lid

l(il dnsNcrrc iiid lirliikl is. de rol aan Ie \\ ij/.oi welke aan de

üranwc liiiinodilicalic. welke liene(|en 20" (
'. opiredeii kan. in de

anial.Lianieii io(d<oniI.

Alleen is nil de \()lnnm\'eraiidei'iim'. welke liij de \er>cliilleiide

Iransronnalies Itij en henedeii i)4 .."> oj)lree(||. al' te leiden dal liel

s|K'c. \dl. \an dal liii kleinei- nioel /ijii dan dal \aii hel liTanween

Ui'ooler dan dal \aii \ loeihaar en dns ook dan dal \an licwoon tiji.

Scheikunde. — De Heer ],()i'.i;v \n: r>i;rv\ Itiedt eeii(> xoorloopi^c

inededeelinii' aan \aii den I leei- .1. PoT'i'r.ii \w Loon ( Iroinnuen)

o\ei"
II
lii'ir.iihiii'-tiHiZctfnni .

Zooals hekend is Liaal livdra/,<tl)en/.ol hij lieliandeliiii:- inel \er<luiid

inineraal'/.nnr o\er in l»eii/.idiiie en diplieiivliiie, waarhij' ecliler in

lioofd/aak hen/idine onlslaal. Ik Iraclille na Ie uaan, welke de xci--

liondinu' is, waarin de isoinei-eii ontslaan, in lioe\erre de/.e ariiain:l

\an de leinperat niM' en de /.niirsierkte, en xei'dcr pooude ik de siid-

lieid Ie ineteji. Waarmede de oin/.eltinu' ondei' hepaalde onisiandiii-

lieden Li'escliiedt.

Hen/idiiie wenl /in\er NerkreLicn door oinkrislalliseei-eii nil water

en deslilleereii in \acno: liel sniellpnnl {\r/.^'v stol' was 1 2S in

oxereeiisleinininu' niel de opuaven \an .\li:i;/ en S'i'i; \ssi:k. (.lonrn. f.

1'racl. ('11. X. r. (;(). ISIJ).

\ oor de liereidinii' \aii livdra/ol>eii/.ol w erd a/.ol»en/ol als nituaiiu's-

pniil Li'eko/.en ; (lil werd door destillatie ,;^'ereini,L;(l en \ erNoljicir--

uerednceerd inel /.inkslol' in aleolioii>cli-alkalisclie oplos^inu'. Iletaldns

xerkreiicii livdra/,ol)eii/.ol w ei'd ondei- \ei-w ariniiii:' in alcohol opodosl

.

en de noü' iiele \ loeistof door middel \ an ammoniak en /.ink'-tof

oiilkleni-(l : in hel lillraal hier\an kristalliseerde hel h vdra/.olieii/.ol

/.ni\er wil en kon oii\eranderd \aii de \ loeislof liescdieiden worden.

Ken smeltpnnlshepalinu- ual' lol nilkomsl 122'.

\Oor hel onder/.o(dv (\vv om/etliiii: was noodii»- een methode Ier

(piaJililalieve hepalinL!- \an hen/.idine. I )e uew iclilsanalvli>ehe weii'

lde(d< hier mouclijk <" /.ijn, door n.k. de hase nil een oplos>inii',

welke niet \eel \ rij /.iinr hexatle, als snlfaat neer te slaan door toe-



\,„.Mi|,M- \;,|| k,iliiiiii->iill;i.ii ('Il lifl iiccrsl.-iLi' <i|) i't'ii Li('\\(»;icii (illcr (e

In-CIIL1< II. I
><• it|tl(i>li;i;irlici(l \;lll I »c||/.i(lil|('Slll f;!;!! is LiCliliLl'. .") il

(')

iiiilliiiT.iiii |)fr ion er. w.-ilcr liij Li'cwoiic lciii|i('i-;il uur. ii.i.ir inijiic

uil koiiisicji. I );i,ir\ <MU' iiiocl (l;iii ren (•(UTcclic Worden ;i;iiiL!('l Huclil

.

()ui nu Ic (»ii(l('r/.(M'k('ii. welke <le xerln mküul: is. w;i;iriii de l>ei«le

l»;l>eU Itij de ( Ull/.el 1 illU' uil 11 vd ra'/.< >l teil/.ol (>lllst;i;|*|i. W ('|-deil li-eW()Li'('ll

li(ie\ eelliedeii de/.ei' slol" ili llesclijo \;iu (iliucxcer 120 vr . ililioild

liclir.iclil eil iiiel eeil l»e|»;l;llde /,uiir-(>|>l(is>iii^- Ll'escliud l(ild;il alles

w.-i'- (i|iL!'el<»--l. I>;iu werd liei lieii/.idiiie. il! de (ipjossin^- aauwc/iü'.

lK'|)aald eii uil d(.' Iwce ü-eL;('\('ii> de L!'e/.(>clile Ncrlioiidiiii:^' Werckeiid.

Kij lit'Wdiie ieiiipei-aluur Li'eet'l i\\) de/.e w i j/.e /.( Mil/iiu r \ail d(; slerkle

0.1 udriiiaal een oui/ellinu' \(i(u- <S4 "
„ in lien/.idine. Xoriiiaal /.oul-

/.uur d<tei li vdra/( il>en/,(il Noor *.)0 "
„ in lien/idiiie (i\cruaaii. excuals

luMKuuw alersldl" \an de/ellde sterkte. Hij liooucr leiiipei-atnur l)leek

de \ ('j-lioudiiiLi- anders Ie zijn. want l>ij eon \ierlal proexcii niet 0.1

norniaai /onl/.unr. salpeter/iiiir. /w a\('l/uui- en iu-ooinw alerstor/iinr

was de \'erli()iidiii2' l)ij een leinperaluiir \an 100' res|H'clie\dijk

dl). 4. 1)7.15. (ül.l en ()5..S procent, dus veel laucr.

< Mu eeilili'e L:eLi'e\ciis te N'erkri jü'eil lietrelleiide de rcacl iesiiel IkmcI

Werd een liekerLjIas met .")0"
„ alcohol, welke /oill/.iiur l»e\atle ill de

(•((uceiiiralie 0.1 inu-inaal in eeji llierinostaal Li'esteld en onder hel

o\crlei<l<'ii \a]i koolzniirjias en sterk r(tei'eii eeiiiii'c ;i.raiiinien livdra-

/.oheii/ol ill de \ loeistof Lichracht . waarin die stof weiniu' oploshaar is.

Hij 2.") Iileek de snelheid ariiankelijk Ie /.ijii \an de conceiilratie

\aii hel /.iiui' en wel iiaiii /.ij sterker loe daii die conceiil ralie. I )e

proeNCji worden in heide, hoven aaii,Li'e,U'e\'<'n richt iiiuc'ii. xoorlMc/.et

.

iSclii'il,-. Liihor. <l. I iiii'. ( ï rcnniiii'ii .]

Wiskunde. l)e lieer S( iioitk liiedt aan naiiieiis I )r. S. !,. V \N Os.s

Ie Zahltouiuii'l : „ I Ijl' fiihilics in /i', /// rrcii incjil

.

ill een xoriLic niededeeliuLi' ' NCi'shiLi' \an 2<) Het. l'dOh werd het

onder/.oek naar de eleiueillaire heweiiiliu- ill //, teriiuuel H'aclit lol de

lie>cliou W illL! \ail de eleil lell la i re I lew ('Ll'i UU' ill K., door Lichlllik Ie

maken \aii een hcLiiiisel. dal uien als \(»liii kan iiilsprekeii. Imui

steix'l rotaties om \lakkeil. ilif dPc dnor lUii lilfdr jnilil tj<uiii. is ill

e\enwicht. waniieiT hiiiiiie doorsneden mei leii w illekeuriLie K,, iii

exeuwicht /.i.jn. Ilierhij ouder do(U'sliede \aii een rotatie mei een //.,

\ers|;i;inile. de draaüiiL: ^V-v siiijnninle. \eroor/.aakt doiu' hare ciuii-

poiiejile xiil^eus het \lak. dal die /,'., iu de doorsnede \a II hel rolatie-

\ lak recht hoekiy.' >iiijdt.
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Als ()llllii(l(l<'!lijk L^CNoli;' NMlldil licL;iiisc| kiililiC-li we «Ie \( torw ;|;i rdcil

((|)>lcllcll. W ;l;ir(ill(|('r drie lol /.('\('ll \l;lkk('ll (l(Mt|- ccil |tlllil (|c (lr;iLl('l">

kiiiiJK'ii /.ijii \'M!i ren i-()i;ili<'slcls('i in cnciiw iciil. Z(mi I». \. de \(»(»r-

w.'iardc \(K>r \ icr \l;ikk('ii. d.il /.ij liclioorcn lol ccii li v|)('rlMi|oï(liscli(*

sclin.ii . ('II/. ('11/.

Wij w ('iisclicii 1111 (lil hcjiiiscl uil Ic lircidcii. Icii einde hel onder-

zoek (»ok uil Ie -Irekkell tol liet Li('\;d. d;it de \lakkeil llid llieel'

door een /elr(le |illlll L!;iail.

Hel spreekt \ail /elf. dal. indien een steUel rotaties in e\('li\\ielil

is. de dooi-Miede lliel elke //., in cNCll \\ ielil llioel /ijll. Jlel liddl

ecliler hier de \ raaii'. hoexcel \aii die doorsneden oiidei'/ochl inoeleii

worden om te ino^cii Woliiiieii ofeeii --lelsel al dan lliel in excnw ichl is.

^\ e richlen ons daar(Mli eersl tot hel ucxal dal een slelx-l i2 t\\ce

doorsneden in eNCIlW iehl heel'l. 111. Iliel de rililllleil A ('11 I).

Is de (loorMiede iJ A in e\"eii\\ iclit . dan moei iJ zich noodzakelijk

rednceereii tol een enkele draaiing' om een \ lak in A : cncii/oo indien

ii I) in e\(']i\\ ichl is. /oo rediiceeri /icli ii lol een enkele draaiiiiii'

om eeJ! \ lak in de riiimle I).

lil hel e\('ii\\iclit \aji Iwce doorsneden xoIüI (\\i> noii' niel. dal

hel s|('l>el /eli" in eNcjiwichi is, want de mogelijkheid hlijtt hol;', dal

hel /icIi rednceeri tot een draaiinu' om hel sjiij\lak der lieide riiimleii

\aii doorsnede.

Kan men echter drie rnimle]) //., aanw ij/en. W(dke niel door een-

zelfde \lak Liaan, en wier doorsneden in excnwielil zijn. zoo is ooi-;

het e\('iiwielit \aii het stelsel zel\(' u'ew aarlioru'd. i'as>en wc nn dit

rcMiltaal toe ter l)('|ialiii:.:' \aii \ijt' \lakken. die de dragers kunnen

zijn \aii een stelsel roiatio in e\('in\iehl.

I )e noodzakelijke \(»or\\ aarde waaraan deze \lakken moeten \(>l-

doeii is. dat zij door drie niet door eenzelfde \lak uaande riiimieii

//., \()lu('n> siraien \'aii een lineaire coniiriieiilie u-e-^iieden worden.

Aiider> ü'ezeLi'd : />ij moeien drie lijnen | lareii. de rieliliijneii dezer

conurneiilie'- >nijden.

Xii welen we. dat er in //, jni>l ."> \laki<e]) zijn. die (> iieiiexcn

lijnen snijden. Ilei zijn de vijf „geassocieerde siiikken"" \aii ."^i'jiK'i:.

(Keiid. di eire. nialli. di I'alermo I. II l(S<S(S).

^^'(' hehUeii nn iioLi' sleclit> de iioodza keli jke \oorw aarde : wc ziilleii

aanlooiien. dat zij ook voldoende i>

;

Zij ii een stelsel rotali('> om ."> geassocieerde \lak ken. A een /i'.. Z(hi-

dal 12 \ in excnwicht i>. Ware nn 12 zelf niet in excnwicht. daii

zon dit stelsel ae(|ni\alenl moeien zijn mei een draaiin.L;' e; n\\\ een

\lak e. in A. Keereii wc den zin \aii draaiing- om dit \lak om. dan

is de comhinalie [12—co) in e\'enwielit. lireiiücn wc nn een tweede
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>llijniiliilr I
> .iMll llii'I (|(Hi|- f'. (L'ill w ((nlcil dl' \ l.lkkcil \ ;lll fj LiolKMicii

\(>lii('ii> .') -ir.ilni \;iii ('('II (•(iiiuriiciilic cii lid \ l;ik \aii «o vdliiciis

('(•II lijn iiid lol (Ic/.c coiiuriiciilic licliodrciid. \h- ddcn-'-iicdc \;iii 1»

mei lid Li'ccniiiltiiK'crdc slclscl iJ o; /.oii cclitcr in ('\ciiw iciil iiiocicii

/.ijii. I ''il is- (niiii()L!('liJI<. tdi/.ij (t) = O. d. w . /.. icn/ij ü in cxciiw iclit i^.

|-j- lilijri iioLi >l('clil> (i\('r lid i)('|>;ddi der \('i-li(iii(liiiLi('ii (ïi'V iiilcii-

Mlciii'ii t\fy roialio \.in 12. I)il licscliicdl ;d> xoJLil:

.Mdi lin-iiLic ('dl w illckciirip' /!, aan: dc/.c Miijdl de \lakkdi \aii

12 \(iIl;('Ii> de ."> nilal ic-asscn dcy ddorsncdc. lid Itcpaldi *\i'\- xcr-

li(indiiiLi'di tli'v daarltij Itdioordidc iiilcnsilcilcn in een Uckcnd iiroMcciii.

.Mcrkl uien Idi >l()lt(' op. dal tnssclicn de inldisilrilcn <•> en <'j' \ aii

('cii roialic in /Z, en liarc doorsnede iiid een niinile A de lidi-ekkinii'

l>e>iaal : (f)' = (•) s/ii [\o)), y.oo /.ijn liierniede ook de xcrlioiidiiiücn der

roialie-inleiisileileii om de vijl' geassocieerd e \lakkeii liepaald.

Physiologie. Me lieer Pl.KKLIl \lil\(i Wiedl eeiie inededeelinu' aan

\an (\v\\ lieer l\. I'". \\ i;n( kki'. ach : ,f(h-rf </(-// (Iniir drr cmn-

ni-/is(U'ri'H(l(' ndiiic ini iifih'L'flnui i'iiii ar i'otifLtinnr rdii Iwl

Wanneer door kiiiislnialiuc |M-il\keliiii:' \an kamer of xoorkaiiier

\aii lid kloppende k ik \ ( »r>clilia rl een e\l ra-s\ slole wordl opücwckl.

\()l:il op de/.e ('\lra-sv>|ole ecu paii/.e. welke laiiucr is dan de pan/,e.

die op ('dl >p(»nlane N\>|()|e noIliI. I )e/.(' lanuc paii/.e werd door

.\I\I(K\. l)\s'i'i;i'. e. a. hesliideerd eil eell re///y/(7/.V( c/v/z-A' L;-eiloeilld.

oiiidal iiidi III de laimcre ni>i \aii lid liarl een compeiisalie v.ivj:

\(»or de e\l ra-w erk/.aanilieid. do(H' de liarlspier Ncrriclil. Va\ men had

eeilii^ reclll oill \ail coillpell>alie Ie >preken. oiiidal de paii/.e na een

e\lra->\>-lo|e /,oo I.iiil; diiiirl. dal de ecr^l \ (•luciide >poiilaiie coiilraclie

Jiii-^l opireedl (tp lid ooLiciililik dal /.ij locli /.on /ijn opuciredeii.

ware iiid een e\lra-, maar een spoiilaiie >\ .-^lole \oorai'Liciiaaii.

l"A(;i:i,M \\\ i() lieel'l een ceinoildiLl'e eil a !'( loelidc \crk la ri IILJ ( lel" pa ll/e

LicjcN ('11 : de normale, pil \ sioloL^ix'lie colli radieprik kei. die \aii uil

de \eiia ca\a lid liarl Irdl eii lol coiilradie iioopl. \iiidl na een

e\lra->_\ >lole \oorkaiiier en kamer in een rdVadair --ladiiim di kan

(ki.irdoor '.^('('11 coiilraclie opwekken. Mei>l de daarop xdiLiciide prik kei

li''li Ik'I liarl weder in een loe-iaiid aan. waarin lid op dien prikkel

• kan rea^fereii. de dan opiredeiide conlraclie de »po>lconipen^alori^clie ")

komi dn- jiii^^i op jiei oo'jcnlilik , waarin /e liij on.Li'esioorde liails-

werkiiiLi /.on :^ck(Miieii /ijn : de rli\iliniii> der pli\ --ioloiiix'lie [iiikke-
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lin.ü- is (lus )iir't uestoord. In W'j:. 1 is dc/.f <j:;\]V^ van /.akdi H-Ii»'iiia-

ti-cli \()()rii('>lcl(l '

. l'>ii kunstiualiLic prikkel !
trcfl 1'. \\'ann»'('r iiii

(Ic iwccdc prikkel aaiikonil. \iii(ll de/.e de kamer iiou' relVaclair: er

Itlijfl dns i'éii s\st(ile uil. maar de xoluciide. di'r(|e prikkel, xcroor-

/.aakl juist op lijd weder eeii Lrcwone svstole. I )e paii/.e, xolLjende

op de e\lra-s\ >lole. is dns. wal haar <lnni- aani-aal. jnist eompeii-

seerend: de lijd, iiiii-enomeii door een spoiilane svslole -|- ext ra-svslole

en pan/e is jnisi udijk aan die \an Iwce normale svslolen.

Prikkelt men hel kik\oi-seliharl cNcnwcl aan <le xcna caxa. d;l;ir

waar de eontraetie steeds lieuint. dan oJilUreckl de compenseereiide

pair/.e üclieel eil de eerst \( )lü('ll(le spontane svslole xolül opdeexlra-

sxslole na een lijdsverloo|>. udijk aan de normale coiilractie-periode.

In V\'j:. I Irefl de Iwcede knnstmaliu-e prikkel "i de vena caxa : de

eersl\ol.ucnde spontane eontraetie treedt na het ucNNone inler\al 20

op. een compejiseerende pan/e ojilhreekl . Terwijl hel inter\ al tnssclieii

de s\stole, die de ext ra-sv>tole x-ooralVin^U' en die. welke op de exii-a-

s\ stole Nolude na kamer- (of \()oi'kainer-;pi-ikkeliji.i:. hel didiWele

{\v\- normale pei-iode ^= 40 \\ as. is hiei- hel/elfde ijilerxal >leclil>

12 _j_ 20 = :v>.

i ;z l

lliernit xolut. dat aan de \ena ea\a de prikkel niet rhvlhnn^eh

\an lunten at' wordt toe.uevoerd. maar daar ter plaatse in een l>e-

paalde periode ontstaat, liet is zeker hel mee>i \(>or de hand liuii-end

') Iii (Jeze sclieiii;it;i, die aau di' vroeger door L^.NtiKi.MAN.N en door mij iiei)ruikl('

scliemala i)eanl\voorden, i> op de drit- aiiscisseii. de lijd aangegeven eii wel voor

den peiiodenduar en de prikkeling van vena cava
(^
1>\ voorkamer (.1) en kumer

I l'j. I == plivsiulogisclie prikkel. T = knnslmatige prikkel. De loodieclile lijnen

stellen de conliaclies der liarlardeeiingeii voor. De schuine lijnen, die de voetpunten

der svslolenslreepen verbinden, geven de richting aan, waarin de prikkel voorl-

geleid wordl. Zijn deze lijnen gestip|)eld, dan vindl de leiding niei werkelijk |)laats.

De duur dei- spontane pei iode is op '3.) al)seiseenlieden (= 1 niM.) gesteld, liel

inlerval van hel (togi'nlMik der pliysiologiselie prikkeling tul de k;uner<:onlraclie

(
1',; r.vl = ö eenlieilen.
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('II lift Itol in >l;i,lt (Ic \ tTsi-lliJllscIcii Ie Ncrk 1,1 rcii, ;i;m te licllicll.

(l;ll ;i,iil (Ie \(il;l(' C-IXMC i/.(>(>;ll> IIK'II wcct ili (Ie ;ili(|('|-(' li;il-|;ir< Icc-

liiiiicii in iiiiiHlcrc iiialc: \ (Mii-((liir('ii(l |MMl<k('liiiMl('ri;i;il w (tr<ll i:i'\ (tniid

Inid.ii (lil ccii /. liiiii^c sicrklc xcrkriJLil. tl;il <'<'ii (•(Hiir.iclic wordt

(>|i^('\\ ckl. WMIIlircr liii cclilcr de ^pici-NC/.cIcll /.icll >;lllicllll-ckkcil.

schijnt li'"i |ii-ikki'liii,ilci-i;i;d (k-uirliij \('rl»niikl. ol' Icii iniiistc Ncriiic-

liiid te worden, /.ood.il Iclkcn^ na cimi coiil raclic dc/.cirdc lijd ucNor-

(\i'\-(\ wordl \()(»r de |>r(»dii(Mi(' \an nieuw prik kelinaleriaal lol /,oo-

(L-iniiic >lerkie. dal er weer een conlraclie \(»liil. 1 )e/.e xernieliLiini:-

der |irikkel/.elt'>Iandiülieid (»|>lierrinLi' \an dissocialie in ionen, clieinix-lie

oin/.etliiiL;' ol" wal dil ook /.ij \ iiidl allijd l)ij conlraclie plaats, omcr-

.-(•liilliii- ol' de svslole d(!oi- liet prik keliiialeriaal /.ell' werd opiicwckl

of dat /ij door een \aii elders loeüCNoei'den prikkel werd \ ('r(»or/aakl.

W'aiil liet is hekeiid. dal men door kun>l mal iLi'e prikkeliiiL;- l>ij\. \an

<k' kamer. l"re(pienter dan de s|)oiilaiie rli\ llimii--. de/en laatste üdieel

liiiiteii \\('rkiii,ü' kan stellen.

I'^eii andere Ncrklarinu' is de/e. dal aan de \('iia ca\a een \-oorl-

diirende. in >lei-kte coiislanle pi'ikkelinu' aanw e/ii;' i>. die alleen daarom

/icll periodiscli in >v>loleii nil. (Uiidat hij iedere >\ stole pi-ikkelliaar-

lieid. conlraclilileil en i:('leidinü>\"ernio,Li'eii \aii de liarlspier üclieel

worden o|)L;-elie\('ii : heeft (lii> een svslole plaats udiad. dan diiiirl

liet allijd we(|('r een liepaaldeii lijd, \'o(')r het hart /icli /ooNcr lier>leld

lieej'i. dat weer ((•il contractie mogelijk i--. Teü'en de/e onderslelliiiu'

\((erde M\(.i:i,M \NN aan. dat de e\plo>ie. welke door de contractie in

liet iiiojecidair Ncrltand (\('V spiercel wordt lew ('eiiLicI'racht. mei de

andere eiLicii-^chappeii ili'/.i'V >piercel prikkelliaarheid. contracliliteit,

;i<'|eidin.L's\'eriiioucnj ook het xoorhandeiie prikkelmaleriaal \\('1 /al

verwoesleii : lillilelldien Werd door l'A(.i:i,M \N\ aa lILi'elooiid. dat de

pi'i'iode i\ry pi'i k kei voiai I iiiLi onariiankelijk \aii de in den \'eiiawaiid

\o(M'liaiideii prikkelhaarheid door clironol ropeii /eiiii w iii\ loed kan

wonlcii ^-ew ij/ii:(l. .Men moei diis w cl aannemen, dal de >\slo|e

hel prikkejmaiei-iaal \ eriiii'liul <'n dit laal>te /icIi dan lelkeii> na de

>\>lo|c opnii'iiw tot werk/aine sterkte moet ontwikkelen.

I)<' wel \;ill hel lielioild (Ier pil \ -^ioloLii^clie pl'i k k el i IILI'--periode.

Welkr d<' li'ji'jlc drr colli pellM 'i reilde pail/e I lehceix'll 1 . ell al de

lielailL:rljk<' Irilcil welke d(M(r de .;llielll(M|e >\r\- e\t ra->\ >l(»lell \oor

het kik\ (n>cliliarl aan hel licht waren uckoineii. /ijii door ('ls||\^

en .M\TTiii.\\s I, aan het /ooLidierhart iiaLicjaan. I)i'/e onder/oekers

lo(»iiden aan. dat In-t /ooudirrluiri n.in dc/cIfdc w riten Lichooiv.aamt

als hel kik \oi-cliliarl . /.ijn w erk/aamlicid door div.eH'de riindameiileele

ei;j('n>clia|ipen '\i'V liart>pier\'e/eleii lielirer>cht wordl. dal \oor heide

de/i'H'df iheoriei'll 'jeldeil.
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Sleclils ii|> ('i'-ii |>niil \(>iiil»'ii /,ij ccii .ifw ijkiiiL;. \\ ('Ikf liici'iii lif'-tdiid,

(Inl l)ij l<iiii>liii;iliLi(' |trikk('liiiii' \;iii de xdorkaiiifr de (•oiiiiicnx'crciKli'

paii/.c ii;i dl' ('\lr;i-s\ slolc iiici, /.ooals Itij lid kik vdi'xddiarl . (lok

\\ ('rl«;('lijk coiiipciisccrciid \aii diiiii' was. maar dal /ij iiici'>ial te kori

was. Soms was /ij Ncillcdju- comix'iiscci-cjid. iiooil oiidtrak /.e ücliccl.

jiic('>lal was •/,( xcrkdiM cii dan in aH»- iicNallcn nid cnciixccI xcrkorl.

Zij /«'uiicii liicrox ('i- L e. M/.. 224 ; „Zoolaii.u' als lici inl(M-\al J., - .L

„\an hclaiiLirijkc Iciiulc is. i> de comixMiscci-ciidc pan/c \aii de

„Noorkanicr werkelijk ucliccl (•(tmixMisccrcnd. dal is: lid iiilcrval

„ln>>cli('n dt' laalsic spoiiiaiic conlradic en de itdslcompdi^alori^clic

J/is ü'<'lijk aan Iwcf- \oorkamcr-pcriodcn. ^^ annccr cclilcr de jirikkd

„xrocLi'ci- in\all. dan Irccdi Lircn ware comiicnsccrciidc pan/c n|).

,alaar <1(' |»()slc()m|»cn>;H<)ri>('li(' Ie Nrocü- kom! w anni'cr . I., A.

//korl is. is <le comiiciisalic i\aii lijd. \N . \(')(')r de ccrslc >|)()iilaii('

,/C()iilradi(' allijd (iiivollcdiu'.

Ter \ i'rklarinu' dc/.ci- afw ijkini:' /,('l»;l'('1I /,ij dal : i,i)\' de (•(tiilradic-

ii'^oïï /.icli \an de xoorkamcr naar de urodlc xciicn \oorlplaiil cii

,al;iar ccii ucrorcccrdc conlradic xcrooi-zaakl, die naar de xoorkamcr

,, tci'niikccrdid daar de te Nrociic poslcomjx'nsahtrisclic sv^lolc opw ciu.

i,nï wei de prikkclhaarlicid (U'V \'oorkaiiid' geleidelijk stijul lot /.e in

„een conlradie cnlmineerl, die onariiankelijk is \aii de ui'oole \eneii

„en /,ijn oorsprong' iieeml iii de \(Mtrkamerspier /elf. \\('lke de/er

//xerklai'inLien de ware is. /ijii wij niet in staal Ie /e,u;ii'eii. en wij

„,U'e\'oeleii dal lid iinlleloos /on /ijii. /e teiieiioNer elkander te wcLieii

„NiKtr de l)ew eLiiii.Li'eii (\rv uroole \enen onder/oclil zijn Liewordeii .

Inderlijd heli ik /elf lid \ei'Mioe(len ueiiii Te dal de /ooLi(lier-\d<n--

kanier een iiroolere antomali>clie prikkelUaarlieid /on he/illen. onidal

liij de pli\ l(tL;eneli>elie oiii w ik keliiiu' een deel \an sinns en \ena

caxa in <le xooi'kamer /on w oi-deii opLi'diomeii.

II. Iv 11i:K'IN(; (2) lieefl de door ('i'silNV en .MaTTIIKUs lid er|>| he-

>clire\eii afwijkiiiü- e\eneens knnneii \ asislellen en /cl^I : „ Hoe vroeuer

,d)d ooLienltlik <ler prikkeling' in de prikkelltare |)liasc' VAW «Ie xooi--

,/kainei- \all, /oo\eel korter is de knnstmatiue hiiiemiinis inlei-\al

,dns>clieii laalsie spoiilane en po--tcoiiipeii>alorisclic svslole). hoe later,

„/ooxeel meer nad<'r1 de lijd>dnnr \an den knii^l matiii'eii liiLieminns

„lol die \an twee normale hariperioden . l'ai \erder /eul hij; „dat

„de pan/e (na de e\tra-svstole {{{-v voorkamer; lanuei- dnnrt iiaariiiale

,did ooLi'dihlik van |HMkkeliiii:' \roeuer in de prikkelhare |)hase valt'.

IliJ neemt daarom ook hier <le wel \an lid liehond (\rv phvsiolo-

LiiMdn' prikkelperi((de aan: „aher die lie/iehiiKLi- isl keiiie >oeiliraclie

„w ie aiii \ ent i'ikel" .

Oiis allen w a> onliiaan. dal .\J \( ki:n/ii; (o) reeds in 1<S<,)4 door zuru-



l 480

vjildi^v ;iii;il\-f \;iii \rii;i- cii IcN ('r| m d^ lol de (i\crl iiiüiiiLi- \\;i> 'j:v-

komcii. tl;il itdk liij (li'ii iiii'ii^cli ('cii ,/|ii-('iii;iliirc" cdiii rncl ie. iiilLijiaiidc

\;|ll (Ie \(i(ilk;llll('l-. (Iik\\ijl> (liMll* ('('II l(' k( irl( '
(•( »lll

|
iel Ix'crciK Ic |»;UI/.('

wordi L;('\(ilLi(k l>(' iii(iM('lijkli('i(L (L-imimIooi- iii^^clicii k.-iiiicr- cii xoor-

k;llll('l"-('\lr;l>\ >l(»l('ll Ic olldcrsclicidcll. \\;l- liciii (k-lll ( lok llid (»lllli;l;lli.

Ilij hel (•verdenken \;lll de UCXol^UCll. die e\lr;is\ sloleii \;ill de

\ (MM-kailier ililLi;i;llld(' op de liiirlshewcuilIL; en den l)l(»e(|s(»iiil(t()|i \;iii

den nieiix'li inoeleii liehlieii. Noiid il< de \(»lL;cii(le eeiix ( iiidiiic \crk lariiiLz'

\;iii hel li(>\ ('ii\ ('rinelde \cix-lii jiisel. een xcrklariiiLi' waaniil \o1liI

(L-il wij liiei' iiiel niel een
|
ii'i nei|iieel Ncrscliil liissclieii k i k\ ( trscli- en

/.((((udierliarl Ie inakeii liehlten, en dal lid lieni^l dp een analoinix-li

Ncrsclid ln>sclien lieide liarleii.

l''.N(.Ki.M \NN (5) lieefl aanu'elooiid. dal in liarl>piei-\\ eelVel r//// (/r////'-

iiin//i/r s,iiiii'iistfllm<i de conlractic^piukkel ook in gelijke male naar

ade riclilinii'eii wordl \ ()orl_Li('lei<k ^\'alllleel• dus aan (k' \ooi-kamer

een kiin-^lmaliuc pi'ikkel wordl aaiiLicw end, dan /.al \aii liel ucprik-

kelde plint uil een coni raclieprikkel en (k-iarinede een conlraelicLioil"

/.icli \oortplanleii niel alleen naar laücre Licdeelleii \ an de xoorkamer

en naar de kamer, maar ook naar de liooiicr licleucn i^cdeeileii (\vv

xoorkamer en naar de \ciia cava. diis naai* de plaal> waar iiornia-

liler (je prikkel onislaal en de coiitraclie haar lieiiin neeiiil. ( >p de

UelecUenis welke de/.e „anliperislallisi-he" heweuiiiu- \o(»r de liarls-

werlviiiL; kan hehheii. is reeds {\m\v \\\v,VA.y\\\\ ((!) ucwe/en. de

mo^-elijkheid er \an ook door (Vsiinv en .M vT'niKWs iiiLic/icn.

^\ aiineer men nii htul in de prikkelltare phax' \aii de \oorkanier

prikkell. dii^ kori \oor hel ooLicnlilik. waarop de xoluende phvsio-

lo'jiM'he prikkel \an de \eiia cava /.on komen, dan /al de prikkel

eii de conlraelie I de \ena caxa niel meer knnneii liereikeii \oor

aldaar de pli\ <io|ouisclie prikkel reeds tol iiitwerkiiiLi' i> L;ek(nneii :

voorkamer en kamer /iilleii Li-ehoor/.ameii aan den e\tra-prikkel. de

re('(|> liei!oiiii('ii •spontane conlraelie naai niel door. maar de rli\ tlimiis

aan de \eiiae W(»r(ll niet ü'esloiH'd.

\\or(|i de e\ira->\ >lole iel> Nroe^jcr opLïcwekt. dan /al het kunnen

L:el»('iireii, dal de e\| ra-eoni rad ie jnisi in de vena caxa aankomt op

lid (loiicniilik dal daar de pli\ >ioloL;iscli(' prikkel /idi tol de iioodiue

iiileiisileji had (»nlwikkeld; ook dan LiclMKM'/.anieii \oorkanier en

kamer aan den e\l ra-prik kd. de pli\ >ioloui>cli(' prikkel wordl (ipLic-

liexeii ol' \ indi het -.^eheele hart refradair. maar ook hier wordl lid

leiiipo i\^-v prikkeK ormiiiL: iiid 'je-^tooiMl en i> de pan/e \aii voor-

kamer ejl kamer 'jclieel (•oillpeii^eerelid.

Wanneer nu eclilfr de xoorkainer iiol; \r(»eLi('r woimIi Licprikkeld.

dan /al de e\lra-coiilradie de \ ena cava Itereikeii \o(»r hel ooLicnhlik



( 431 )

\N;i;ir<)|i de ;il(la<-ir /.icli NoriiiciMlc (•(»iilr;i<'l ic-|»rikk('l \(tlflufii(lc sterkte

li;l(l Ix'fciki olll (M'ii (•((illr.-iclic op Ie wekken. Hel np (kit (»( »ü('lil )|ik

;i;iii\\('/i,ii<' prikkeliD.-ilerianl /.al dooi- de e\li-a-c(»iili-aclie wui-dcii xcr-

iiieliiid; \aii af dil ()(iLi('iil)lik liaal /.icIi ()|))iieii\\ |)iMkkeliiial('i"iaal

Noniieii en dit /.al na een lijdsxcrloop ^''lijk aan de normale periode

N'oldoende inleiisileit NcrkreLicii liehlien (tni weer een (•<)iiiractie op

Ie wekken. 1 )e \dlu'ellde sponiaiie svshde /al dn> niet oplre(|en op

liel oOLi'eiil)lik. dal /ij /ou /ijn u'ek(nnen wanni'cr i-r ücen exlra-

s\slole ware opLicwckl, maar Jnist /oovcel r/v/r^/r/'. als de exlra-

conlraclie de xcna caxa Uereikle \(tor liel oo^ciddik waarop de

eershdiu'ende sponlane conlraclie /on /ijn opuciredeii.

in de scliemalisclie Ijuiirt'ii il en lil i^ iz'eli'aclil de/en uaiiu' \aii

/aken \-oor een hepaald ,u'e\al aanselionwclijk Ie maken.

Ve

V

l ^o \- l z^ ï

£2.

^

^^

/b

n^x

y

/H

Z'S"

If

Ho

\\\ IIl:'. II wordl de \oorkamer knnslmali,Li' u-epril<keld resp. IS.

15 en 12 lijdsét'iiliedeii na de Noorafpiande s|>()ntane conlraclie:

xoorkanier en kamer xoliicn den exira-prikkel : in de eersie Iwcc

U'eNallen onderscliepl de naar de xcna ca\a \ itorlx-lirijdende e\li-a-

conlraclie de \aii <le xcna ca\a komende sponlane contractie, in liel

(|,.|-(1,. n(>x;i| komt /.( jiii>t Iegelijk met liet werk/aam worden \an

den pli\ siohtuMSclien prikkel in de Nciia ca\a aan. in al de/e uc-

\alleii Itlijll de rli\llimiis onucsloord en i.'^ de conqieii-eerende pan/e

zoowel \()or \oorkamer al> kamer compleei ; liet inler\al tii>sclieii

de aan de e\lra-s\ slole \ (Kn-al'iiaaiiile en de daarop xdlüciide svslole

is hel diil)l)ele (h'r liarlspeiMode. in casn rn^r 40.

1)1 (ii>-. ill is een \ i-oeiilijdiLi'er prikkeliiiLi y\vv \(»orkamer \dorue-

steld. 10, resp. cS en .")
t

i

jdM''enlie(leii na de \ooralpiande sv>loie

wordl de \dorkaiiier geprikkeld, i )e door den eersten prikkel (»p,ue-

wckle e\t ra->\ slole k(aMl 4 eeiilieden Noor de eerst \( diicnde spnJllaiie

coiiti'aclie in de Nciia ca\a aan. Hel op dal oou'eiiMik \oorliaiideii

2.S

Versluircn ^Ici AlVlivliiii: X;iluurk. Ül. XI. A". 1902/3.
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|irikk('liii;ilci-i;i;il wordl \ cniicliLid cu hel «liiiirl weer oen lijtl =r 20

\('i('ir dl' |ii'ikk('l wcci' hil Noldociidc slcrklc is aaiiuciiiiHK'id. Ik'l iiilei"-

v;d 0[vy s|)(>iil;ui(' (•(Milraclio i> dus iiici = 40 maai' = 1(5 -)- 20= lil).

Xaaniiatc iiii d<' ('xlra-Noorkaiiicrcoiilraclii' \ i-dcucr \alt. moe! (lok,

/ooals Jiu \aii /.flf s|)r('rl<l, dil iiil<'r\al korter worden, in ül;. III

resp. = 1)5 en = \\\.

llici'uit \(»lLi'( dus. iliit iniiimwr men laai in dr itnlJi'cIhni-c jilnisr

ili'r r<u>rl,'<i nier jtnLLill , di' com jx'iisci'iu'iidf jkiiiic nwi'dui is, en xcrder,

(hit iKid riiKili' nii'ii riuit't/rr jird,'/,'i'//. hel nifciTdl tiisscln'ii rotiiuif-

ijddiidi' lil ri)l(ji-iiih' sjioid'i IK' si/sfa/c lorfcr icordl.

Hier konil nn noii' «'cn Iweede iiiNJoed in liet spel, w elke de leii.^le

iV'V |)an/e mede l)elie('r>clil. Hoe \r<)eu'('i' nieii in de piikkelhare

pliase der xdorkanier pi'ikkelt. des te trau'ei' wordt de prikkel door

den s|»ierwand \an liel hart \oortL!'eleid. \\ ant liet udeidinüsxciMnoLicn

der hartspier keert na <l(' \oorar;j,aande svstoie eerst lan,Li/.anierliand

lerM;j;-. Hel niterxal J;— I 'i".^. /al dus lanu'ei' /ijn. naarmate men \roeLi-

tijdiu'ei' |)iMkkeil : en daar dit interval nie(|e het ooLicnhlik lieheerschl

waaroj) iu de \cua caxa hel prikkehnateriaal door de toeiicxoerde

exira-coiuractie wordt \ eruiet iiid. /.al hel ook invloed hehhen op den

duur <\i-v \ oorkamer-pan/.e. In lii:. III. waarin mei de Iraiicre u'('-

leidiiiL! I»ij \ roe'.ilijdiLi('r prikkelini; rekeniiiL:- is Lii'houdeu. i> de/.e iii\ loed

•;('ïlluslr('er(|. j-lu /.oo w(»r(lt hel dan \crklaarhaar. dut dr ixinir na

rrii rmirlriinnr ixtni-sijstolr himirr is, miiinmitr lirt OiUji'iiltldr i'iiii jii'll,-

Liliini r/-iiri/rf ni dr jiriLkrlIm ri' jilidsr drr nuirkii iinr riilt, snrllrr oji

dl runiiiJiliiiiiidr si/sti>/r rnlijt.

1 )e \er>chilk'ii m duur ^V-v compeiiseerende paii/.e na \oorkanier-

|iriUkelin;; worden op de/.e \\ ij/e oniicilvv oiiiicii verklaard, i-n hei

Itlijkl dat ouk vo(ir hel /ooLidierii.iri de \(Mir het kd\ vor--ehliarl va>l-

,L''es|elde wellen Lidden. me| dim verstande, dal. /itoaU lli,ia\(. /.ent

,/die He/ielimii: keine xi einrache i>t ".
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Dc' ciiicii.i.-irdiLic w ij/.iiiiiiucii in ln'l Itclooj) tlcy ('\li-;i-c<>iili-;icti(' liij

|»rikk('liiiu' dn' \ (lorkaiiicr, welke door .M vckKN/ii', uit den \('iia-|)ol.s.

dooi' (VsiiNi ('11 Al A'I'TIIKW s uil de Lici'ciii^l rccrdc \ ()ork;iiiici'l)r\N('L;iii.Li'<'ii

werden ;d'L;el('id. /.nllcn w ;i;ii'sclninlijk wel liare xerklarini;- \ inden in

de w i.j/.e waar(»|). /.ooal> idl W'j:. II Mi jkl . <le conlraclieLi'olxeiM'lkander

liier in den voorkamerw and oiitnioelen. de \erscliillen wel afliaiiLien

\an lie| o\erweiien i\{'\- spontane ol' di'r exlra-coiilraclie.

De xraau moei nn ecliler u'<'sleld werden: waarom \(»liil dan in

liel kikxdi-scldiarl altijd (of liijna allijd. verul. I'!N(ii:i.MANN dij) (-cw noI-

lediii' ('(nnpenscercnde pan/.e o|) de exlra-svslok' t\rv xeorkamcr, en

waarom in liet zooud ierliart slechts onder hcpaalde \(»orw aar(leji
'-

Hel antwoord kan aldus luiden; In uelijkmatiL:- uelxinwde deeleii

(\('i- liarlspier \\ordt de prikkel (»ok uelijkmatiu naar alle /.ijden \eort-

,iieleid, maar waar, door welke oor/.aak ook, de loeslaiid t\d spier-

xe/eleii niet overal de/.eli'de is. daar /.al ook de \ (xn-tueleidinu- \aii

den prik]<el niet de/elfde /.ijii. Hierin liul 'Ie reden, dal normaliler «Ie

|u*ikkel \aii voorkamer op kamer, in hel algemeen \ aii de eeiie harl-

afdeeliiiu' op de aiidore. \ee| lajiii'/amer plaal> \ iiidl dan liinneii den \oor-

kamer- of den kanierw and. Hij ueleidinu' in aan de normale teueiiue^leldc

riclitinu' /.al /.ich dit onderscheid niet minder doen ue\oeleii. Mn /ooals

1111 de trauere Liel<M'diiiu' de oor/aak kan /ijn. dat e\lra->\ sloleii der

kamer iiooil snel i!,'('n«>e,i.i' terii^'loopen, om nou een ^torenden iiiNiocd

op den rhvlhmiis aan <le uroole \eneii nit te oereiien, /oo /.al de

(liHerentieerinu Insscheii \eiieii, sinus en \ooi-kaiiier in het kik\or>cli-

liart wel de oor/aak /ijn. dal hier een prikkelinu ^l^'v \o(»rkainer

]iiel snel ueiioeu door de o\eruaii,usplaalseii wordl \oorlue|eid, om
(Umi rhvlhmiis aan de \eiiae ca\ae nou Ie kiiniieii sloren. Hovendieii

sc'liijnl de/e niouelijkhcid nou ueriiiuer, doordat in hel kikxorschharl

s|»i('r\e/eleii met sterke antomalische prikkelhaarheid tot hoou in ilc

\eiia ca\a opstijuen. en daardoor minder snel dooi- ccii exira-prikkel

bereikt kunnen worden, haar de/e dillerentieerinu \aii hel ut'dcclle

(\v\- hartspier liisscjieii \eiia ca\a en atrio-\eiilriciilairuren> uele.ueii liij

/ooudieren onthreekl. is hel ueen wonder, dal de storende iii\ loed

op de prikkeh orniinu' aan de \ena ca\a Juist hij /ooudieren optreedt.

\V\-iniieer eindelijk de/e \erklariiiu Jnist is. dan /al ook de plaats.

\\;'u'»r de \oorkaiiier \an hel /ooudi<'rltarl ueprikkeld wordt, op den

diiiir der compenseereiide pan/e \aii inxloed kiimieii /ijii: misschien

/al hel mogelijk /ijn aan niet Ie kleine harleii. en liei'^t hij reeds

iets \erlan,u/aanide ueleidiiiu in de spier. \ast te >te||cii. dal hij prik-

keling \aii de Noorkamer \er \:\\\ di' \ena ca\a de compen>eerende

])aii/e laiiu'er of /ellV \ollediu is. terwijl de paii/e korter wordt naar-

male men dichter l»ij de \eiia ca\a prikkelt. Hij een «leruelijk e\[ieri-

28-
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mnit /Mii (l;iii .illijd jiiisi iii «Ic/.olt'dc |»li;is(' der linrt|M'ri(«I<'. Irlkcii>>

i'xoii hm;:- na il*' \ooralüaaiKlc msIoIc ,L:('|irikkcl(l iiiocicii worden.

(In UI. Sv|tl. UI02.

L I

'1' K i; A Til i;:

1. CisHNY •11 M.\nni;\v.-<, .kiuniiil nl |ilivsi()loi:v. \ u|. XXI.

L'. H. K. Hkiu.ng, IMlüger's Anliiv. lid. LXXXÏl.

:'.. .1. .Mackk.nzik. Jdiirual ol l'alliolui^y and IjacU'iinlojjrv . Vul. II.

i. K. V. Wenckkbacii, Zeil.'^cliiifl lïir Kliii. >K'(liciii. IJd. XXXVI.

o. 'In. \\ . IvNGKLM.VNN. Snr la Iransmissiou rcci|tin(|ii(' cl in rci|H(M|iK'. Aicliivcs Ncci-

landaise.s XXX.
6. Th. W. ENGEii.M.\N\; OudeizuokiugL'U l'hysiul. hikoral. l livclit. IV licfk-s. lil

Deel ISO.-).

Sterrenkunde. \>v Hcim- 11. (i. van dk Sandk 1) \kiir\ zf.n liicdt

)la)ll('^l^ (k'ii Heer J. WkI'.dkk ccii opstel aan; i/fh-iT iiihr-

jiohitti' (jftiroiiil op i'i'iK' <ii'sh'hl(' iiininiiii iiiriKii'irdiinli'.'^

1)(' allcidinii- \an (ki^clijksclie uaiiii'eii noot \\v\ lio(ddiiiir\\('i-k <k'r

Lcidsclic Stcrreiiw achl hcefl mij er loc uvliraclit. cciic wVyAv \aii

inlci'pok'en'ii te ojilw ikkclcii. die mijns in/icns hij mcniLi' amk'r

Dnderzoek locpassclijk i>.

Keiic vcramkMTiJkc uroollicid. in casii de con-cctic i\vv iicndnlo,

\s(ti'dt w aarLi'cnomi'n op ("cnc oxcr k-iiiLicn dniii' /.icli uil>tr('kk»'nik'.

rij \an lijden mei on.u'ciijke lijdsiii!er\ aden : Inte lii>:-clien (kv.e liare

waai'de \oor een \\ iUekeiiriu' lij<lslip Ie inlerpoleereii r .Van\ankelijk

/ocln ik dit \raa,L''stnk op te los>eii omk'r de heperkemk' om^landiu'-

lieid. dat \iMir alle tijdsiiiter\ aden die ei' hij t<' pas ki mi een kleinste

'jemeeiie deeler liestaat. die dan tot tijdseenlieid wcnl aaniiciunneii.

I )e veranderlijke u'i'txdlieid /.ij
>' stand . hare toename per tijds-

eenheid '/ LraiiLi'!. rnsseheii 2 aehtereenxolüen^ hepaalde waarden .^

S en S die door /// tijd.-eenhedeii u-escheideii /.ijn. is de i:*'-

middelde toename per eenheid; de/.e /.ij door <l„^ \-ooi-;^'esteld. I >e

/// liroolheden Ij. Il Ij, 'lm "d '"' Ix'sehtaiw de t ijd>inler\ al /.ijn

'i-^m

dus aan de hetrcdvkimi- 2^" // = ,Sy - - ,S^, = /// (l,n .Lielionden. en elk

/ i'

lijdsinier\al lii»elien 'l o|» elkaar xolucnde ltepalini:en \an .">' levert

een»; derirelijke IteirekkinL: op.

Ter hepalmir \an de :iroo||iei|en v slehie ik <lan \erder de \(mu'-

waarde. flat fh' -^om van de tweede maehten hai'er eerste ver>ehillen.

opL''emaakt vnor het Lielieele tijdvak van oiideiv.o(d<. eeiie minimale

i
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\\;i;ii-(|c Ii;i(| ;i;iii Ic iiciiicii. .Iiii^l (Ic/.c lil in iiii il iii\n< )i-\\ jiardc koos ik

iiu'l lid oou o|t Ik'1 l)ij/<»ii(l('i'<' Li('\;il (Ier iiitcrpoljil ie liissclicii klok-

staiidcii, doch ik ucloof iiid. dal /.ij in all<' Li'('\;dl('ii \aii iiilci'itolalic

U"<'ïiil('i-|)ol('('rd(' waarden opicvcii. die de ui'ootsic \\ aarscliijiili jklicid

l»('/,ill('ii. \ oor licl ooLicnUlik alV-icndc \aii hcsclionw inucn liicrovcr,

ua ik \-oorl iik'I de iiilw ci-kiiiu- \an liet licslcldc Nraa^stnk. llcl deel

(\('\- ininiinimiN'oorw aai'dc, waarin de Liroodicdcn </ uit een liJdsiiitcrNal

\an III ('cnlicdcn oiilrcdcn, is

:

i:'i— !'/')' + (."•— ."i)' -f i'.lm —'Jm \V -f (.'/'/— .'/m
)'•

Ilicf is
<ii,

de uan^', die aan ^S^, Nooralji'aal, en
ƒ/,^ de üaiig" die op

;S'/ volui. Woi'dl aan Ijoxcnslaaiide nitdiMikkinu' iio,U'

-l'm (.'/, + ."., -f ƒ// ] >hn 1 -1" [lm)

loeLi'e\-oeu(L /.oo /.al. (kaar 2l!(i^r=S^j —
-"^f,

~ >"Qm <'eiie stand vastiti-<'

waarde l)e/il, de ue/ainelijke iiitdridd<in,ii- ( niiniuiaal /ijii NOor de

/.elfde waarden i/^ tol ƒ/,„, xoor welige de eerste een niijiiiiinin is.

Men \indt de/e waarden
'/i '/m door de partieele afgeleiden \'an

/ naar
ƒ/, ...//,„ ,U'<'li.il< "nl Ie sielleii, waarliij nien (km lexcns aan

/•,„ (M'iie Wepaalde waai'(k' moet toekeimen om aan 2 11;-^=: )iiQ„t te

2=1
'

\(»ldoeii.

Zoo ontstaan (k' \crgelijkinu'eii :

- Hr + - 'A - !>. + '•m = <^
\

ƒ7/ -I -]- - '.li — .'//+1 I Avi = O (A)

ƒ/,„ 2 1 - ,"//( 1 — .''//( 4 l'IH '

'

l'il (k'/.e ///-vergelijkingen elimineeii men //,. 1/;, r/,„ door eik met

i {lil - i) te \crinenigviddigen en samen te lenen. De eoC'flieiënl \an

elke /// in (k' gesommeerde \crgelijkiiiLi- toch is =2, en de som

(Ie/er termen is {\w> '1 2£ a;-^- - i'i(^w.

{=1

I )e eoi'flieiC'iil \an /„, is :

'-"i'

.

. >" ('"4-1
)
('"-!--)

^^ /'
(/// -/) "=

.

i=i 1.2.3
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)ii (m i l)(m+2) _— '" :'/> + - "' ^-^"1 — '" ."'/ 4' ^'i'i .

'*

, _ •> (!l,> + 'J'i
— ^ 'i'n)

\\;i;iniil \..1-|: h-,n— -
, oT"

"

{in ! \) {lil -j- 2.)

\'('r\(tl.U('ii> i(i>l iiK'ii 7/ (»|». door de oiidcrsl.iiiiKh' rij

1(,,,_;4-1). _>(;// -^/-f-l ),...(/—

1

)(///— /
1). /(/// -/+!). /(///—/) l.-l. !.\

als iiiiilli|ilic;ilon'ii op de ///-xci-üclijl^ili.ucil ;l;ni Ie w clldcli cll /.e sailicil

Ie irlicii. \\ ;i;u-(|oor ;dl(' onl (ckciidcii ƒ/,...ƒ/;,( I )('li:il\(' ƒ/, wordcii

Lifi'liiniiuMM'd. I >(' u('soiiini('('i-d(' xci-.uclijkiii.U' is iiii :

1—
.'V

(//'— ''+ !) - ()N^^):li — la,, + ^_^
' (///— / f 1) (///^-l) /„,— o

uil w elke \()l,Lll :

in— /' -|- 1 . ' ' ( /" — ' + 1

)

<1US //, :=:

///

"'{

1

«Ml

I )(' Lii-ootlicdcil </^, fll V'/ ^'Jl' "*',- oilltckclldcll ('II li.iliLicil llicl de

tirtiodMMlcii (^ (\('y iialiiiriui' iiil(i-\ ;dl<'ii s.-iincii ; /.ij kiiiiiKii door

Mi(M-c>>i('\(' liciindcriiii:' nil dr/A' ucvouden worden.

1

Hel liiedi iiiliissclien xdordcel .-iMii. niel 1/^, en (/,j . ni;i;ir
_ (///<-|-'/,)

'•" '

'/"• ~\-' '/>/> door Uell.iderinLlcn Ie l)e|i;deil. onid;lI d.lll Mj eM\e ,S'

-lechl-- ('•('jie Ie heiiadereij oilltekellde Itelioorl. I k /.;d 11 II a.l IIL;e\('ll lioe

1 I

dil lienadereii kan üocliiedeii. Slel
i .'//-4-.'/i '^^^'V

''"
., '.'/m f"//7)~~^^/•

l il'jcdni k I in e
,

eii c,^ w orden ;

i'i>

'lu

2 ///• 1-1 ''

ii,(iir~\ -1). ./^'"-^ [' i ......,../. ' ,... •'/

lil' - 1

iii{iir^ '1)

liir

111(111" f -)

\ oor liel \ (tlLU'lldt' llller\ al \ an // li jdseeillie(|ell I ll--scliell de I ie| )a I illlifll

,S'^ ril >' lie^laal weer de I >e| n 'k k i iil; :

..i..'-^'"
+ 1 ^ ).•,
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''"'
="

3 r o ^-^^ + P + r Tl ov '''/ + '"/
1 l^n '^'" •

H^-\-2 \ /i{tr-}-2)J n{)i.*-{-2)

niiidjit t/,^ -\- </,n ^= '2 c,^ . Ncrkrijül iiicii tloor ^;iiiii'iil('lliiiLi' der laalslo

t\\(H' xcruclijkiimcii, cciic rcciirrciilc hclrckkiiiü' liissclicii 3 (i|i flkaai'

\(»lu'eii(l(' ,ii'r()()lli(M|('n r, /.(mxL-iI r,^ in r^^ cii e,- k;tii woi^lcii iiilii'<'<lrnkl.

I )oz(' hclrekkijiu' liiat zich lici-lcidc]! t(»t :

I
?/i(7/i--'+ 2) ^ 7^(«^

-f- 2) j
^ 7/j.(r7i'+ 2) ' ^ m--'4 2 ^ ^

8« y/-—

1

M^-|-2 ??(n''-|-2)

Voor (Ie uToiisiiiIcrxallcii \aii lid ())i(l('r/.()('l< is <le eerste verge-

lijkiii.u- (!('!• ui'()('i> (J) ƒ/!

—

ƒ/„-{-/•;,( z= O. l)e/.(' al'w ijkiiiu' \aii de

algemeeiie tbriiiules laai /icli cciixoiidii;- lierslelleii door Ic sc|ii-ij\-eji

— ^/, -f- 2 r/j
—

- ƒ/. -[~ ''''" ^^= *^- ''"" '"^'"^ Nooi'atpiaiide (/ liiei- _7j te ge-

liniikeii, /(xxkal ook de ^i'ootlieid r, die hij de (HM'ste \\ aanieiiiiiig

Ix'lioorl. aan ƒ/, u'elijk is. Kxcii/oo is de e, die l»ij de laatste waai"-

iiciiiiiig heliooi'l, aan de laatste ƒ/ lul lid laatste iiitei-val gelijk. De

lij der betrekkingen ( />) wordt nu voorafgegaan eii ook afgesloten

door eejie vergelijking, die alleeji de eerste twee of de laatste twee

der grootliedcji ' hcxat, en die wordt geNondcii nil de l)o\eiislaaiide

forinnles \(>oi' i/^, en ;/,/. LaleJi door <\, en cb de eerste twee, door

<,/ en e- de laatste twee grootlie<len e worden aangeduid, dan lex'ert

de substitutie </^, = r/, = r-„ en c,^t:^ci, de hegin\(>i-gelijkiug, en de

sulistilulie r/,^ = r,^ = r- r-^, = r-,/ dr cindNergcrijk inu' \au de rij der

hel rek kingen \i>) (»|».

J)e/e /.iju, als »/ en i" d«^ lengten ^\i'\- grensinterx allen \oors|ell(Mi :

(2;»r-Hl ) r„ -= ^- :-;fr(^y — (tr—\)r,,

(2i- + l)r, = -f ;iir(^, —(,--!)<•,

Dooi- de groep heti-ekkingeii ( />) en de/e twee gr(Mis\ergelijkingen zijn

alle uroolliedeji e hepaald. ilai'e o]>lossing door Itenadering leidt schielijk

"Qui-T^'I-Qh
lot hel doel ; men kaïi daarhij als eersle heiiaderinu- r ^= - —

aannenien, eii r,, aan de (l \an hel eer>le inler\al. e-, aaii die \an

hel laatste interxai uelijk >lelleii. De hel rekkiiiLicn II doen de eerste

correcties /-,'V,. ^,''7- «'i'/-- kennen en dan wordi L^.,>\, Iterekend

uit de foruiiile:

( 2y/r+ l 2//-^l ) , ;//-— 1 , //"— 1 ,

\m{7n'-\-2)^ n{>r-]-2)\ ' ' ,n{or^2) ' n{,r-]-2)
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r»lj ilc/.c ililfl|»til,llir /.ijll <l;
i'll >, uil '••'Il illlci\.il \;ill //' fcnlicdcil

h' Itcrckciicii ii.i.ir dt' luriiiiilcN:

."/
lm

(v :'••)'-(

1

/. I-

''
' '+ .,

z.-;^

4 Jiin

2. I
)(' w .•i.irLiciinmciic <'ii «Ie Li'('ïiilcr|i()lccr(l(' ^rool IkmIci» > in Iwincii-

>la;iii(l \ r;i;i,L:>l lik \(tniicii Ie /.aiiicii cciic i'iJNaii (liscrctc w aar<l('ii, die

Lit'Mcii \<Mir ccjic rckciikiiiKliiic reeks \aii lid aruniiii'iil. Xcciiit de rede

dit'i- rcck> at' tol de oiiciiidiu' kleine dt. dan w (»i'dl de Li('ïiiler|i((|eerde

i-ij d(M»rl(»(i|)eiid. I )e iiiiiiiiniini\(»(ir\\ aarde ua.'il iiii in
j

.,1"'/"^ iiiiii.

I )e roi'iiiiiles \(»(ir (lil Licxal \aii d()<)rl()0|»(Mi(le iiiler|»()lalie iviiiiiicii

/eUV-iandlLi- \\(trdeii atudeid. maar /,ij lalen spoediucr /.icli neerseliri j\'en

ml de n\ <'reenk<»msliLi(' formules {\vv l>o\en iiii^cw erkle diserele inler-

polalie. \ oorloopiLl >lel ik de leii.Lileil ^\rv inlervalleil. I ll>selieil W el ke

Ie iiiici-polecrcii i>. door /// en // ' \'oor. de aruoleideii iU^V LiCÏnler-

|tolcf|-de riiliclie door (j'. Ier oiidersclieidiliLi' \;lli Uelijke le|ler>. tiie

liij liei \ oriiic werden ;i('l>riiikl,

/// //

in de |)laat> \an /// en // treden iiii en ; \<ior e, ,.<•,.. e,- heeft

men II'., lil. if'i'll. il'i<lt l<' snlistitneereii. terwijl <^i„ en ^^^„ iiKteteii

\'er\aM'jen wonleii door
.s' .s'

'I I'
•S—-'S/

'// en
,

<ll («f (l,„<lt en (l, (II.

I >e Wel rekkiniicn II] Liaan <laii. na deeiinLidoor J/- en w e^lalinu' \ aii

oiieindi'j kleinen. o\cr in ;

V in II >

I :i

(>... ' O.
1

..'''•

uit welke \olLii. iia wcLilaliiiL; der aceeiileii :

"Urn '»'l. ,
>'i<ln .",.) "l(Q„—:lr)

."'/ -r
ni |- // '2 (ni ^ II) - (lil

I

//

)

waaraan al- liren-v eri^rli jkiiiLicn :

(<•)

/iJM loe Ie \orLifn.

en :h - Q. ^-
.,
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\ oor /„, koinl ^ i'/'i>
^' '/',/ '-^ Q,u ) i''/f '" <!* |»l;i;ll--; / liiix'l (looi-

v(.|-\;|iiLi('ii worden, ;ils / de lijd i>, M'iid> de l;i;il^l \()or;ir2';i;iiid(' w ;i;ir-

iM'iniiiu' vcrloopcii, op lid lijdsli|). \(ior lid w dk L!('ïiit<'r|)o|('crd w ordl

.

!)('/.(• siihstiiiilio in de Inriniilc xoor -S ucncii ('ciic rorniiilc \(ior «S.

<li(' is n.M \\ ('Lii;ilinu' \;in oiicindiu' kh'iiH-n en ;iccciit<'ii ;

.S', = S
)> + ."/''

'S

^, (///, + ./, - 2 q,,

)

."/'"."'/
^. ^J'/' + Vy-^^^-^.

\ crwiiiiit iiicn / do(tr /// /' in hovcnslaaiidc lorniidc. dan xcrkrijul

men de rormiilc die de Ic inlcritolccrcn .S nildrnkl naar opklini-

niciidc niaclitcn \an /', lid tijd^Nci-loop tol de ccrslNolücndc waariic-

niin,Li'. Iv'n\(nidiu('i" \ indt men dc/cirdc roriiiiik' door /.icli xdor Ie

sicilcii, dal de inli'rpolalic l('ruLi'lo(»|>riid ucscliic*!!. /.oodat de üroot-

IkmIcii ƒ/ ('II (^ \an h'ckcn oinkccrcii, en de indices /> en (j \aii plaats

\crw isselen. 1 )erlial\'e.

.S'. ('
— '<t=^ %—!'/

8

., (:'r + !''~-^(ln)
!',—!'; ^^,_yi>^-'.i<i-~'^'n

^,,^

\ oor eeji te interpoleereii S, Winnen liet xolLi'ende inter\al ucld

S, — ,S'

y + ."'/'
-

./ (//v ^ Z^-- -^^<)
ƒ/,/
— (Ir

,= + ''''+."'-^y",'.

Aan w ('ers/.ijdeii \an elke waariieniiiiu /.ijii de torniides dus Ncr-

srliilleiid. WOrdt in de laatste lorniiile / ncLiatief u'eiioiiien en xcr-

\'an,L'('n door /', /.oo MiJI'l /.ij \aii de \()oral';uaaiide alleen \'erscliilleii

in de (•o("'nici('iiteii der teriiien \aii den .'V^''" uraad. 1 )e eo(''r(icit''iileii

der ternieii \an den 2''''" uraad /.ijii door liet \'er\ uilen {\vr Itetrekkinu'

{(') aan elkaar uelijk ucwordeii.

iMen kan (\\\^ ook de ueïnlerpoleerde i'iiiictie verkrijgen, door. iiit-

.Uaande \aii eeiie \\ aarneiiiiim- i.s',^) de stukken die loopen lol de laatst

NOorat'uaande en l(»t de eerst volueilde \(»or te stellen door (l(dorilillles :

'"^-t — 'S/ — !K,f -\- </' — '',/' «'11 -"^^t —
!>.i + 'hit + <•,/- + <-„t\

Onder de/e aannamen \iii(ll men opnieuw ;

'•w ,PS
'li'raal i ( , |

'//. die minimaal wordt l)ij de/.e inter|)olatie.De ijd(

verkrijgt nit elk stid< tnssclieii '1 opeeiivoluende waarnemingen eene
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ItiJdr.-iLit'. <li<' k;iii \\<»r<l<'ii iiilLiiMlnikl in de (•(i('nici("'iilcii \.iii lid iiilcrx.il;

(Ic/.c Inidr.iii'c i> :

'• j C"^

'''""y ,,_'H:',-\-!'r~:lQ.,)'
.
(!>,-!>,)'_. , , {'M-ih-r

./f ? h\'-' ^

of ook : J» := /' (''"7 -\- '// 'V -\- <""'/•)•

Noor <1(' totale iiit('iii-aal — /n k'ial /icli cclitcr ccii ('ciiNoiKliuc vonii

alli'idfii door partieel Ie iiiteureereii :

fi")'
,lt
— ',/s ,ns

I i'- ,/."<,rs

,// ,if' .1 '// <n'
i/t.

(I n

,/--'.s

Noor den aaiivaiiusliid d en liel einde : /ijn =z O /.(toals \(»lii'1

nit de üreiisN-eruclijkinLfen. die l»ii ((') l>eli(»oren. N erder is - \"oor
' '

df'

elk stnk In»clieii '1 w aarneiniiiLi'eii eeiie standx asliuc uroollieid. Alen

\indl dii> :

waai' de soniinalie /ieli o\"er alle iiiterx allen tiisselieii de waarneininucii

nit--trekt. liet is niet moeilijk (lok xoor liet diriereiitiaal-(|iiotienl \aii /

naar elk (\v\- w aaruciioiiieii standen eene eeinoiidiüc iiitdnikkiiiu' 1*'

\iiideii. ilie te |»a> komt, wanneer men met de iiiterpolalie eene

v-ereHeiiiiiLi' i\vv w aa rnemiiiLi'eii wcnsclit Ie xcrltindeii. han tioet /.icIi

nameliik liet vraaiislnk \(ior. om door correcties aan de waarnemin-

L!'en. van welke de middelliare waarde liekeiid /.ij. de minimale

waarde / met een ie Ix'pakii l»edra,L;' Ie Ncrmindereii. waarl>ij i^ in

aclit te nemen, dat <te/,e correclio als w aarnemiiiu^lnnteii lieliooreii

l<' \oldoen aan de wet. die hare w aarscliiinlijklieid aU riinclie i\vv

Lirootle l)e|)aalt.

Ilcl is mij niet niop'ii uclukkeii. dii \raai:>tiik lol l)e\ rediucnde

o|ilo?->in,u Ie lireiiL^cn. I )e \ olu'eiide o| mierk iiiLicii dieiiaaiii!aaiide ^dienen

mij ecllter \ail L:ciloe'.i/.aaill helailU. <>lll /.e mede te deelell.

Laleii 1.^. /,,^. /,,. de >taii<len. Iiexrijd \aii w aariieiiiiiiii>>roiiteii,

V --tellen, en /',. f\^_
/'. (j,. j'oillell.

l*''iikl iinii /.icil de ontwikkelde iiiler|iolat ie nit.ucx (te rd met de

Lil-ootliedell /, ell /" a tV.oiider 1 1
)
k . /.oo kolllt llieil tol de rorilllllo

fi-^ l\, d-,i// i y,//-^ d- f'nf' .

hoor heide --amen Ie lellen ojii-laat dan:
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)

NN (»i'<lt (t|» (Ie iiitcura.il ( ,
. ', dl parlicdc iiilcui-atic lociicpasl.

/.(»(> vcrki-iiul iiK'ii :

-/-7. .//
I

r'l'l' 'II'

ilt

<lf- ,li
I ; ,lr'' ,11

of ook

tl

<iL ,nn i''iL <i'f

It ,!!'

lii Ix'idc U('\all('ii /.ijii de ücïnlcui-ccrdc (hielen üclijU O oiiidal

,r'L <ru'
('11 ' aan hcLjiii en einde lud /.iiii.

,lt- <lt-

Men \iiidt dns de Welrekkini:'

:

()|) dei'U'elijke \\ ij/e \ indi men de hel rekkinu':

- '„ (/;/"./;) = :i:f„(.\-.S).

Door hel aaiihi-eiiucn (h'r eoi-reclies - ƒ', uaal hel iniinninin /,<?

o\-ei- in het iiiinininni //. = /.< /

.

welke niuh'nkkiiiu' d(M>r ho\('iislaaii<h' helrekkinu- /.ieh kaal herleiden

lol

/.S -/-= Is - 1-i ^^ ''„ (,/-/-/;) + - 'i f. (/y -/;)•

\'oor oneinchLi' kh'ine waarden /', worch (h' laatste Icnn in hoxcn-

slaande nildrnkkinLi' \aii de orde f" /oodal men xiiull -^ 1- (''j— ''•«)•

O-S,

welke nilkomsi den wcLi oj>e)il om het stel kleine eorreclies \ a>l te

stellen, dat op de u'i'oot IkmIcmi .^' loeu'epasl, aan /> de iii-oolslc wv-

niindei'inu- uceft.

])e/,e correeties /.nllen eNcnrediu' /.ijii mei de \-ei-sehillen der eoi'rti-

ciënlen r, of mei de sprongen in de iJ'''' aliLideiden \an .S'.

De x'eranderinucii, die de inlerpolalie-('oi'l"lici('nlen (j, e. e. dooi*

dnsdani,U'e eoiM-eeties onderiiaan. worden uiwonden door het iiilerpo-

latieproces te herhalen met dit \ersehil dal de standen >' door <le

\"ersehillen Inssehen de (•o('fliciëiiteii ( worden \'er\an,u'eii.

In hel alucmeeii /al een dergelijk slcl correeties niet het karakter

van w aariieminusfonten he/ilten. dns xolslrekl niet gelijken oj» het stel

lonten, die werkelijk bestaan in de waarneniingsgi'üotheden /S. Er
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l;l;ll /.icll nok ct'il Lil-('||> ;i;lliur\m . die l)ij lid rccl i lic.il ie] irc »cc> nicl

huil; \\(ir<li'ii (i\('r>clirc(l(Mi.

W.'iiiiUMT lic i:ro(»|li<'(|('ii /' (Ie wcikf'lijkc luiilcii \(»(>i stellen, is

( )\crw ('Li'ellde. <l;ll ei' lii>M'lieil de coi'riicir'lileil I', <lei- rouleil\rije

iilleriMik-ilielnniiide eii de luilleil /' Li'ew ( •( (idijk li( leiiCIKiailld ucell ver-

Itaiid l)e>iaal. moei men aann<'inen dal in -1' 12 />',,
(
/',^ /',) de posi-

tieve en ne,i:atie\'e termen elkaar in lioofd/aak oidiellen. Va- lili.jlt ^Iw^^

\()or liet Ncrx'ldl /> //, alleen ^" (! f-,, '
r',/ j',) oNcr. \\aai-\aii de

waarde alleen \aii de fonlen en de lenuteii der interxalleii aflianu't:

de gemiddelde waarde de/.er nildrnkkiiiLi' \(»or alle moLiclijke w ij/.en.

waarop de lonten o\-er de w aariiemiiiu-eii knnnen /.ijii xcrdeeld. laat

/ieli ml de middelWare lonl dier w aarnennnucn herekojieii.

\'er(ler dan dit l)e<lrau' mau' men met hel \crnnndei-eii \an /.> door

(ori-eclie> aan de standen .^ niet Liaan, indien men althans /.ieli er

\()or wd hoeden aan de iic/.oehle interpolatie-kromme een lieloop toe

Ie kenni'ii. nnnder li(»elili,Li' <lan <lil met het oou t»p <le nilkomsten

der w aarnendmicn en liai-e nanw keuriuhi'i<l \n aarsehijidijk /al /ijii.

Nou' nioLi'e hier een \oor!»eeld der Itecijterinu' plaats \inden.

IhJLi'aande staal hexat de interpolatie-cor'riiciC'nleii \an een ücdeelte

(lij<l\ak l<S<S'i. .iuni 'S Anii'. 'M)), ucnomeii nil eeiie lanii'ere reeks

w aariiiMiomen >tanden ^\vv pendnle Ilohwii 17. 1 )e urciisN'erLiclijkiniicii

worden daarom aan de Liren/j-n \an dit ucdeelle niet \('r\nld.

1 )e heeijrerinii' \an te interpoleei'cn standen Licsehiedt naar de lormide :

^1 — 'S/ + ' ( .'/'/ + " ''/ + "' ''"
•.

V " "" /

S,. is de kloksiand i\i'\- laatst \-o( tra l'Liaaiide waai'nennm; en de

(•oi'-riieii'nten i/.j. ii'-.j. irc„ /ijii te \ inden in de kolommen ."), (i en 7 :

y.ij /.ijn nil.Lfe(lnd<l in ()\()()1 als eeidieid. 1 >e te Lfelirniken ƒ/,/ en

lic,, slaan in hel schema Inn-i n de hori/.onlale lijn het rekkinu' hcltlxaide

op het inter\al \an // daLicn. waai'm liej iijd-^lip / voor helwelk

Licïnlerpolei'rd /„d worden. \all. I )e eo('riici(''iit //"e,, is \oor elk inler\al

Liep|;i;it-t .'// de liori/.oMlale lijn \aii hel inlerxal wei!-eii< /.ijii \crliaiid

mei de >taiid\asliii-e <lerde afiifleide der iiiterjiolatii'-kroinnie lilnneii

elk inlerxal.

I )e S-"' kolom lie\;il de (•o('r(ici('llleil (' en de 1»"''' hliniie \-erscliilleil

('t iiij o\ crLiaiiii' \aii hel eeiie inlerxal op hel NolLicnde. I )e xcranderiiiii'

Z_o',,. die een lii'|);ialde ó,^ oiideriiaal al> de (tx ereeiikonisliLic klok-

siand S,i met |-()\|()(» aaiiLii-oeit lerxxijl de andere standen onuc-

Aviizi"'<l hlljxcil. i> door imjxooi' elk de/.er Xer>elllllen herekelld en toe-
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n('\(K'L:(l ili (Ie ]()'' kdloill. I )()(»!• (Ie ;i;lllLir()('illiI' .^'^/ = — - X O^.liM)
La,

wordl o,^ lol nul ui'iii.i.ikl. /.oodnl iiicii ii;i die NcraiidcriiiLi- in lul

ii,-('\;d \('i'k('(M*l ;ds \\;ii'(' liij de jdlcidinL:- (\('\- iiilcriiolaticd^fdininc

(\(' \\ aaniciniiiii' .S,^ Unitcii i'ckcmnL;' Liclalcii. I)«' klokstaii<l S,^ naar

(!('/(' iiilcrpolalic Itcrckciid is dcriiahc li^'lijk aan de w aarLtciionicii

<S' \('riiii]idci-d incl X"""-!'*"- In d<' 11'^'' kohnn \iiidl men de/."'

xcrsciiiilcn II /> (t|»Li'(',Li<'\('n in lijd^ccnndcii.

Xaar de muIw iki^cldc rorinnics IxTckcndc ik ytntv (\r/A' 24 iiilcr-

,4
Nailcii de \\aai'd(' !s=^ ^ .

// (e,/- -1- «Vyc,. -|- e,.'-') im (ii)5()(). Ici-wijl de

waarde f/-= Jl" ti f„ (
/',y— /',) die alleen afliaiiul njhi de urtx»!!»' il^'V

louleii en liare Ncrdeeliiiü- oNcr de w aarneiinjiucii lot gemiddelde \(»or

alle \-ei-deeliii^'en ;)()5(H) heet'l. Hij liai'e hecijrei-inu'' is de iniddelluii-e

Toni in de ^vaalnenlill,l:en o|> ()\()28 ^csleld. welke waar(le moei

worden aanuemerkl als Ie /,ijn de kleinsie, welke kracliiens andere

onder/.oek innen aannemelijk is. De lioeliliulieid dei' inlerpolalied^romme

is in (lil .i:e\al derliaKc \-oor een aaii/,ienlijk deel aan <le waar-

iiemiiiu'^lonleii toe Ie sclirii\cn.
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Voor (Ic iJockcrij worden ;i;iii,LiclM»(lc)i :
1". door dcii TTrcr TT. H

.

\ \N i)i; Sandf. l')\Kll^^/,|•,^. n.-iiid \'I1I \iiii de /,
Ajni.-dcii iU-\- Sicni-

wartc iii Lcidcir": T . do(»r den I leer NVi'.nt, tf. „Iv;i|)|»<irl inlLicWraclit

i)i,U('\()lu(' hel Kon. IJc^lnil \aii 14 .linn l'JOl omtrent ian<llton\\-

toeslanden in de Kolonie Snrinanie"". A. „lva|)|tort omtrent den loe-

slaiid Nan land- en tninhonw (»|) de Xeilei-land>clie Antillen"". I )e

Tleer Wknt xoent liiei-aan eeniuc woorden toe. waarin hij niteen/,et,

dat o|> de lle^ii'ootinLicn \ooi- Snrinanie en ('nracao \oor WH)',] nit-

uvli'okken /.ijn de noo(lii:(' posten, waardoor wotensfluip|)eliJI<e \oor-

lichlijii: \an den landlionw in Nederlandscli \\'e-t-lndi(' m(»,iiclijk /.al

worden, i'a' /.al dan xolucns die \oorslellen komen een lahoralorinni

Ie T'aramarilx). waaraan \-ei-l»oiiden /.al /ijn een liotaiiicns als ins|(ec-

teiir \aii den landlionw, een sclieiknndiLic en een laiidl>onw knndiuc

Aan hel lahoratoi'inm /al xcrhonden /ijn een lokaal \ooi- Nederlanders

of \reGnidclin,u-en. die aldaar w etenselia|t|»elijk werk woischeii Ie

\errirhk'n.

Xa resüinlie \;m het Wehandelde woi-dt de N'ei'uaderhiLi- uesloleii.

(10 December 1902).





KONINKLIJKE AKADEME VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 27 December 1902.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ingekomen stukken, p. 447.

In meinoviam T. Zaaijeu, p. 448.

Gelukwensch aan de Heeren Lorextz en P. Zkemax bij gelegenheid van het ontvangen van

du Nobel-Prijs vooi" Natuurkunde, p. 450

M. W. Bkijkkixck. en A. vak Deldex: „Een kleurlooze bacterie waarvan het koolstofvoedsel

uit de lucht komt", p. 450.

J. Cardinaal: „De afbeelding van de beweging van veranderlijke stelsels", p. 466.

J. K. A. Wertheim Salomoxsox: „Een nieuwe prikkelingswet", (4e medcdeeling). (Aange-

boden door den Heer Wikkler), p. 472.

J. J. VAX Laar: „liet verloop der smeltlijnen van vaste legeeringen of amalgamen". (Aange
boden door den lieer Bakhuis Roozeboom), p. 478.

J. J. VAX Laar: „Het potentiaalverschil, hetwelk ontstaat aan het sclieidingsvlak van twee

verschillende, niet mengbare oplosmiddelen, waarin zich een zelfde opgeloste elektrolyt verdeeld

Iieeft". (Aangeboden door den Heer Bakiuis Roozeboo.m), p. 485.

A. Smits en L. K. "Wolit: „De omzcttingssnelheid van kooloxyde". (Aangeboden door den
Heer Bakhuis Roozebooji), p. 493.

L. H. Siertsema: „Berekening van — uit de magnetische draaiing van het i)olari=atie-m '

vlak, voor stoffen zonder absorptieband in het ziclubare spectrum". (Aangeboden door den Heer
Kamerlixgh Okxes), p. 499.

H. Kamerlixgh Oxnes: „Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium.

III. Het verkrijgen van baden van zeer gelijkmatige en standvastige lage temperatuur in den
Cryostaat" (met 3 platen), p. 502.

D. J. Korteweg: „Plooipunten en bijbehoorende plooien in de nabijheid der randlijnen van
het i-vlak van vax der Waals", p. 511.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 511.

Het Proces -Verbaal der Aorige \'ergadering ^vordt gelezen en

goedgekeurd.

Ingekomen zijn :

X. Missive van Z. E.\c. den Minister van Binnenlandselie Zaken
d.d. 17 Deeenil)er 11. inhoudende de kennisgeving, dat de benoeming
\an den Heer D. J. Korteweg tot Onder-Voorzitter door H. M. d,e

Koningin is bekraclitigd.

b. Vierter Bericht der Commission für die Festsetzung der Atom-
gewichte (Sonder-Abdruck aiis ,/Berichte der dentschen chemiscben

Gesellschaft" 1902).

29
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A». 1902/3.
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^*c^(lel• is iiigekouie]! het horiclil \aii het oxcrlijdcii \aii

den lieer

TEUNIS ZAAIJER
welk Iterieht niet een hi-iel" \aii rouwbeklag is heaiilwodrd.

De \()urzitler l>reiigl liulde aan zijne nagedachtenis in de

volgende woorden

:

Mijne Heereii

!

Weih'roni is onze afcUnding in rouw , door den |)h)tselingen

dood \an Zaai.ikw, een onzei' oiidsl(> medeleden, die we voor

wciniiie dagen ten grave brachten. iMet hem is nil ons nudden

weggenomen een nobele sympathieke lignnr, voor menigeen

een diep hetrenrd \riend wiens hai-telijk woord, wiens goede

i'aad op lioogen pi'ijs W('r<l g(\st('ld.

Zaai.iku heeft een gdnkkig, rustig wetenschappelijk le\eii

geliad. (leboreji te Dii-ksland iji I(S37, kwam hij in JcSodals

stndeid in de geneesknnde te Leiden, waar hij. aaiigeli'(tkhen

(h»<tr (h' colleges \an IlAi,Hi:i{'rsAr\, zich nicl Noorbcl'de to(degde

op (h' stnche (V'v oiilh'c(nsnn(K'. Xa zijne pi'omotic in IS()"2

zette hij, ojidei' \ iiujnow en llvirn., in Ilcrhjn en ^^'ccnc)l zijne

slndiën \ooi't, S|)oe(lig werd hij benoemd lot "ie prosector bij

het anatomisch kabinet en loen II Ai,iu;irrsMA stierf" was (h- 2S

jarige Zaai.ikk (h' aangewezen pei'soon om hem op Ie volgen,

in iStit) als bnilengew (ion en in I H7 1 als gewoon hoogleei-aar

in de onlleedkimde en de gerechlelijke geneesknnde.

Als hoo^leeraar heelt Z\\i.iku <le wdenx-hap ui'diend inde

eerste |»laals door zijne \o(»rlrellelijke eigenschappen als docent.

i>ij zijn meesterschap oxcr /.ijn \ak bezat hij een groot(> mate
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vdu li('l(l('i-li('i(l iii /.ijii \()(>r(lr;iclit cii <li- kiiii>l om zijne leer-

lingen in (Ie s('liijiil);i;ii' dorre deelen \an zijn \;ik Itelanu' in

te boezemen en hen dooi- zijne lessen te boeien. \ oegt men
daarbij, dat liij zicii voor zijn leerlingen persoonlijk interes-

seerde, hen vaak mei raad en daad bijstond, dan is het geen

wonder dat zij allen hem op de handen droegen.

In de wetenschappelijke onderzoekingen ovei- \ersehiilende

onderdeden der ontleedknnde, waarvan ik de nitx'oerige be-

spreking aan anderen moet ox^erlaten, — ik vermeld alleen het

gTQOte stuk in onze vei-liandelingen over den toestand der

lijken na arsenieum-vergiftiging, — ontmoet men diezelfde eigen-

seiiappen. Geen moeite is hem te veel om het gewensehte

doel te bereiken en de waarheid op te sporen, en met groote

klaarheid en eenvond zet hij daarna uiteen welke uilkom-

sten hij uit het door hem gevondene kan afleiden.

Ik zeide dat Zaai.ier een gelukkig leven heeft gehad, voor

een deel was dit een gevolg van uitwendige omslandigheden,

maar ook voor een goed deel, omdal hij het geluk van ande-

ren trachtte te verhoogen. Zijn helder onbevangen oordeel, zijn

rustige natuur, zijn goedheid gepaard aan een vasten wil dato-ene

te bestrijden wai hij niet goed vond, maakte hem, in de eerste

plaatst l)ij zijne ambtgenooten en leerüjigen, tot den aangewezen

raadsman en leider.

Maar ook in ruimer krijig werkte en ijverde hij in tal van

betrekkingen, waartoe hij door het vertrouwen zijner mede-

burgers was geroepen, en veel goeds bracht hij daarin tot

stand.

lu al die kringen zal, met een gevoel \ au groote erkentelijk-

heid voor wat Zaaijer heeft gedaan, zijn verlies diep worden

gevoeld en betreurd en het beeld Aan den voortrefFelijken man,

den trouwen vriend, zal bij allen die hem kejiden en niet het

minst in onze afdeeling in dankbare herinnering bewaard
Idijven.

29^-
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De \\H)C/itt(M- hrciiiil liel feit iii lierijiiieriii^' dal <1('ii llccreii I.okkntz

cMi l'. Zkkman <I(' N<tl)el-I'rijs \(kh' Xatmii-kimdc is l(»(\uc\ve/.en cu

hreii^l liiiii <1(' liiiMo eii den dank (\v\- AfdccliiiLi- vooi- de wijze

waarop /ij lol vcv «Ier NeikM-landsclie welonsckai» /.ijii werkzaam

iiCNVcesi.

Bacteriologie. — De Heer M. W. liiaiKKiNCK, biedt, ook iiamens

(k'ii lieer A. van Dkldkn, eeiie mededeeliii.ii' aan: i,()ret' etni

Jdeurlooze Imcterie, waarvan Iwt loohtofvoedsel uit de /iic/if komt'.

Wij «reven den naam Bacilhis olu/oan'f/oph/'/ds ^) aan een klenr-

looze baeterie, waarvan de koolstofvoeding in het donker (en evenzoo

in liet licht) gescliiedt ten koste van een nog niet goed l)ekende

koolstofvei-binding {of verbindingen) nit de atmospherische lucht, aan

welke verl)inding ook de energie, noodig voor de levensprocessen

ontleend moet worden ^).

De kultnur dezer bactei-ie op vaste knltnnrgronden of in voedings-

oplossingen, welke oplosV)are organische stoffen bevatten, is tot nu toe

niet gelukt, hetgeen natuurlijk aan de onjuiste keus dezer stoffen kan

hebben gelegen. Reinkulturen op vaste en in vloeibare substraten,

zonder oplosbare koolstofverbindingen, zijn daarentegen gemakkelijk

te maken.

1) Het is waai-scliijnlijk, dat W. Hekaeus, (Ueber das Vcrhalten dci' Bacteriën in

Brunnenwasser sowie übor reducirende und oxydirende Eigenschaften iler Bacteriën.

Zeitschrifl f. Hygiëne, Bd. I, pag. 226), reeds in 1886 kuituren van B. oligo-

carbophilus voor zich gehad lieeft. Hij zegt namHijk het volgende : . . . . ,Ausser-

ordenllicli auirallend var das Eigel>niss dieser Vcrsuclie in der Hinsicht, dass eiiic

Vermelirung der Bacteriën in einer Flüs.sigkeit eingetreten war, welclie keinc

orgaiiisclie Veil)indungen sondern nur Salze enthielt. l'.in unanselniliches, kauni

sichtljares 1'iiiiklclR'n vun Baclerienzooglueën hatlc sich iin Verlaul'e vuni zelm Tagen

so stark vf^rmehrt, dass die ganzc Oberfliiclie der Lösung voii einer dicken Hant

bedcckt war." Gelallen geeft hij echter niet op en de opmerking maakl den

indruk van vluclitig, en staat verloren tusschen allerlei andere, onbeduitlende waai-

nemingen. - Ook de uiededeelingen van WiNociiAnsKV aangaande de ophooping van

organische koolstof in nitriliceerende oplossingen, hebben blijkliaar op deze niikrobe

belrekking, maar zijn beschrijving lijdt aan groolc ontluidelijkhi 'ui (Atniales de

rinstitut l'astcur, T. i pg. 270 et 462, 1891). — Bij de proeven van Cïodleswki,

(Bulletin international de 1' Académie d. se. il. Cracovie, Üec. 1S'.)2 pag. U)S on

Juin 18'.)Ö pag. 178), is het veidwcneii (!()' niet, zooals hij ilenki, opgenomen door

de fermenten der nitriticatie maar dooi- het Mg O. Mg CO'.

') Wij hebben nog een tweede, tot hel geslacht StrcptoÜirix (lony belioorenile,

zeldzamere soort ontdekt, met overe nkomstige eigenschappen. Da.irover zal hier

echter niet verder gehandeld worden.
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1. RUWE KUT.TUREN \ AN HACILLUS OEIGOCAKBOPHILUS.

Men vcrkrij,u-| I). (>/i(/(>c{i/'h(>i)h/'//is d(H)v de volgende oplioopingspvoof',

die, wegens de reinheid <U'v daaihij ontstaande vegetatie, een ^/^ol-

komen oj>hoopingsproef" kan genoemd worden.

In een rninie P]RT-FA"MKi.fER-kolf woi'dt een dnnne laag van een

vocdingsvloeistof gcbraeht, van de zelfde samenstelling, \velke gebruikt

wordt voor de walerknllinir \an hoogere en lagere groene planten,

maar met alkalisi-he in plaats van zure reactie. Men neemt bijvoorbeeld:

Gedistilleerd water 100

Kaliumnitraat 0.01 tot 0.1

Dinatriumphosphaal 0.01

//Mineraaloplossing" 1 druppel.

Deze //mineraaloplossing" bevat in één, uit een drnppelfleschje

met kraan vallenden druppel

:

8 Milligrammen MgSO, . 7 H,0

0.05 „ MnSO, . 4H,0
0.05 „ FeCl, . 3H,0

Wordt uit de voedingsvloeistof stikstof, phosphor, kalium of mag-

nesium weggelaten, dan verkrijgt men, zooals opzettelijke proeven

geleerd hebben, geen of slechts een onbeduidenden groei. Ten opzichte

van de noodzakelijkheid van de eveneens toegevoegde elementen

zwavel, mangaan en ijzer bestaat nog twijfel.

Men infecteert met een niet al te kleine hoeveelheid tuingrond

en sluit de kolven met een ^vattenprop of met filtreerpapier af,

zonder echter de luchttoetreding door diffusie te hinderen , en

kultiveert in het donker bij 25° a 30° C. Na twee of drie weken

ziet men dan in eenige der kolven de vloeistof, die zelve volkomen

helder blijft, zich bedekken met een dunne, witte of zwak rosé

gekleurde, zeer droge en moeilijk nat te maken huid, die makros-

koi»iscli op een kaamhuid gelijkt, doch uit zeer kleine, mikroskopisch

moeilijk waar te nemen bacteriën bestaat, die door een slijmerige

stof met elkander verbonden zijn. Dit is BaciUus oUgocarbophilus,

De groei van de huid duurt maanden lang, waarbij een belangrijke

ophooping \an organisch gebonden koolstof aan te toonen is, wat

niet alleen reeds met het bloote oog te zien is door den sterken

bacteriëngroei, maar ook bewezen kan worden door een direkte

weging alsmede door een vergelijking van het permanganaatgetal voor

en na de })roef, waarover beneden eenige voorbeelden zijn opgege\'en.

Daar er reden bestaat, om aan te nemen, dat onze bacterie in

tuingrond zeer algemeen verspreid is en in alle gevallen in de voor
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(Miliiiu- licUniiklf li<»('\ (('llicdcii ruw iiialci-ia.il \ (wtikw aiii, moei lid

iiilhlijxi'ii \aii <l(' liiii(l\ (triiiiiiu iii cenige van de kolven wel daai'oj»

IxTiisteii, dal de ucko/eii kldllm^^•loeisl()t' voav de zwakke kieiiioii

iiiiiidei- liiiiisiiu- was on den ui-oei daarxan niet toeliet. Zoo bemerkten

wij Itijv.. dat ucdislilleei-d walei', dat in een kojx'ren distilleertoeslel

üt'distillccrd was, veel meer proeven deed mislnkken, dan water in

,uias ücdistilleerd. zoodat wij daarna steeds dit laatste liehhen gehrnikl.

In andere i>evallen waren monaden, die zich dadelijk van de baele-

riën meester maakten, de ooi'zaak \an liet inisinkken ; door over-

entinjLi- en reinknltnur konden deze vraatznehti^uc organismen echter

onsehadelijk gemaakt of verwijderd woi'den. Wordt het gedistilleerde

water door leidingswater vervangen, dan wordt het aantal kolven,

die bij de enting met dezelfde hoeveelheid tuingrond zonder groei

l»lijven veel kleiner.

Heeft zich eens een huid gevormd, dan komen de overcntingen

daarvan in de genoemde knltnnrvloeistof, zoowel, wanneer deze

bereid xvordt met gedistilleerd- als met ieidingswater, gemakkelijk

(Ml zonder nitzcmdering tot ontwikkeling.

2. WelKK STIKSTOI'HRON NOODKi IS.

Wij hei)ben in de bovengenoemde voedingsvloeistof kalinmniti-aat

als stikstofvoedscl gekozen. Daarvoor kan men echter even goed kalinm-

nitrict of een anorganisch ammoniumzont gebruiken. Zeer goede

resultaten hebben wij bij\ . verkregen met:

Gedistilleerd water 100

Ammoninmsulfaat (of NH.Ol) 0.01—0.1

Dikalinmphosj^haat 0.02

//Mineraaloplossing" 1 druppel

en met :

Gedistilleerd water 100

Kaliumnitriet 0.01—0.1

l)ikaliiiin|)hos|)haat 0.02

,/Mineraalopl()Ssing" 1 druppel.

I)aar deze beide vlocistolfen aan <le levensvoorw aai'den van de

mikroben (\v\- nilrilicatie beaidwooi'den, kan men bij het gebruik daar-

van, en l)ij enting met tuingrond, of met daarxan afstammende ruwe

kulturcn, meestal ook werkelijk nitriet of nitraatvoi-ming waarnemen.

Met de gemakkelijk te verkrijgen reiidcultiiren van /i. (>//(/(><''>rf)0i)/n7ii.-;.

waarover sli-aks nader, is een goede ontwikkeling \aii de huid mogelijk,

waarbij blijkt, dat deze mikiobe zehe niet nitriliceerl. in oveimaaf
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toegevoegde cii niet xoov de voeding gebruikte ammoniiimzouten of

nitrieteii, kunnen, zelfs gedurende een jaar en langer, geheel en al

onveranderd onder het welig groeiende huidje van B. oJigocarhopIdlus

aanwezig blijven, terwijl zij bij tegenwoordigheid van nitrifieeerende

fermenten reeds in eenige weken geheel verdwenen zijn en dan als

nitraten teruggevonden worden. Zijn de fermenten der nitrificatie

alleen aanwezig dan is er van huid-vorming geen sprake en de ^'oe-

dingsoplossing'cn blijven glashelder.

Niet alleen de natuui- dei' als stikstofbron dienende lichamen, maar

ook de hoeveelheid daarvan kan bij deze proeven, zooals ook reeds

in de recepten is aangege\'en, tusschen tamelijk wijde grenzen

\ariëereu, hetgeen OA^erigens ook geldt met betrekking tot de voor-

waarden voor de waterkultuur van lagere en hoogere groene planten).

De grenswaarden die hierbij toelaatbaar zijn voor B. oligocarhophilus,

zijn nog niet met juistheid vastgesteld, doch de speelruimte is bij dit

organisme grooler (circa 0.1 a 10 pro mille) dan bij de hoogere

planten (0.5 a 5 })ro mille).

Door vele procNcn werd vastgesteld, dat bij afwezigheid van

kalium, phosphor en magnesium in de A'Ocdings\'loeistof een nog

geringer groei })laats heeft, dan wanneer geen stikstofSerbindingen

gege\'en worden. Blijkbaar ^'indt B. olujocarhopldlu.i in de atmosi)heer

een, wel is waar ontoereikende, maar toch niet te verwaarloozen

hoeveelheid stikstof in een voor voeding geschikten vorm.

Wordt het gedistilleerde water in de kunstmatige voedingsvloeistof

door leidings^vater vervangen, dan verkrijgt men een liooger rendement

aan organische stof. Daar lui in het leidingswater een niet onbelang-

rijke hoeveelheid stikstofverbindingen voorkomt, — hier te Delft

ongeveer 0,4 milligram gebonden stikstof p. L., — en bovendien

magnesium en andere elementen, die blijkbaar een gunstigen invloed

hebben, kan men als kultuurvloeistof voor B. oUgocarboijhilus een-

voudig gebruiken

Leidingswater 100

Dikaliumphosphaat 0.02.

Men moet hierbij echter bedenken, dat de producti^nteit aan bacteriën-

substantie van B. oJigocarhopldlu.'i, niet bepaald wordt door het

volume, maar 'm hoofdzaak door de grootte van het oppervlak van

de kultuur\'loeistof, dat vrij met de lucht in aanraking is. Daardoor

kan in een zeer dunne laag leidingswater de stikstof spoedig opge-

bruikt zijn, terwijl bij dezelfde hoeveelheid kultuurvloeistof maar met
kleiner opper\'lak en dus in dikkere laag, de -voorraad stikstof voor

laugeren tijd xoldoeude is. Daaroui moet men, om in een kolf van
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oni lici>aal<](' uiooiic liet iii.ixiniuinroiuloinoiil aan B. oll(iocayhoj))iihi.^

Ie knjpMi riMi siiksl(>t\ crluiuliiiii loevocg-en als iiieii weinig leidiiigs-

walor ucliniikl. Iiolgccii iiicl iKxxlig is, wanneer men kultiveei-t in een

grooleix' li()c\('('lli('i<l water in ccii kolf \aii dezelTde gi-oolte.

;j. PhoFAKX MKT RKlNKriTrRFA.

(Mize hactei'ie groeit ()|> de gew (»oiilijl< g('l)riiikle bacleriologisclie

voedingsbodems in 't gelieel niet, de/,e l)evallen daarvoor te veel orga-

iHsehe koolstofverhindingen.

Evenwel verkrijgt men vrij gemakkelijk i-eiid^ulluren op vasten

hodem als men de/.eltde voorzorgen in acht neemt, die ik in de ver-

gadering van de Akademie van 27 Juni 1892 beschreven heb voor

de reiidcnltnur van de fermenten der niti-ilicatie op agarplaten en

waaro[) ik in tle zittingen van 30 Maart JDOi (A'ersl. p. 633) en

25 Mei J9()l (A'ersl. [). 8) ben lernggekomen bij de bespreking van

de kullmirvoorwaarden \an de oligonitrophile Cyanoplneeën.

In al deze gevallen komt het er op aan de o|»Iosbare orgainschc

stoffen zoo volkomen mogelijk nit den vasten knllunrbodem te ver-

wijderen, wat door lang voortgezet nitloogen met gedistilleerd water

te bereiken is. De 0[) deze wijze voctrbei-eide agar wordt met de

noodige xoedingszonlen bijw in de verhouding:

(Jedislilleerd water 100

Agar 1.5

KJIPO, 0.01

KNO, (ofNHP) 0.01

opgekookt en tot een plaat uitgegoten. Daarop worden dan d(> slrooi-

of sli-ccpkiillurcn aangelegd \an een huid \ an li. <>/t'(/oc(trhop/u7us.

Zeer spoedig ziel men de in de huid nooit ontbrekende verontreini-

gende bacteriën op de agai'|)laat tot ontwikkeling komen, en, wanneer

deze door liunneii groei en hunne ademhaling de d(tor het uitloogen

no'^- niet uil de agar verwijderde oplosbare koolstofverl)iudiiigen heb-

ben Ncrbruikt. dan begint />. (i/i(/(>c<ir/>()i)/i///is zehc te groei(Mi. Dit

is gewoonlijk eerst na 14 «lagen hel ge\al. De kolonii'ji worden

dan i'chter na korten lijd gemakkelijk herkenbaar, xooral daai'door,

dat alle iindf-rc soorli'u ophouden te groeien, terwijl onze bacterie

alleen doorgroei!, omdat zij de eenige is, «lie zich in de gegcwcn om-

sUuHliüheden met de al inos|»hei'iscli«^ koolslof kan xoeden.

D(»k de kolonii'u (\i'\- nilriliceei-ende fei'nieiilen, die, zooals ik \r(»eger

ajingetoond heli, zich oj) dezen Noedingsbodem zeer goed kunnen

ontwikkelen, uauielijk. wanneer in plaats \;iu nitraat een aninionium-
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zoul als stikslofhi'oii uchruikl wordl, Itlijveii daarop Si)Oedig' in ont-

wikkeling- stilstaan, bijv. als zij 1 mM. groot zijn. De koloniën van

B, olu/ocarhop/ühis hereiken daarentegen afmetingen van 1 cM. en

meer, en kunnen met liet grootste gemak verder in reageerl)nizen op

den genoemden voedingsbodem als reinkidtiiur overgeënt worden.

Zij groeien op de agar als dunne, sneen\vvvitte of rosé getinte, zeer

droge, vlak nitgebreide lage]i, die stei-k aan de op de vloeistoffen

drijvende huid herinneren.

Ook oj) kiezelplaten, die in glas doozen \vorden aangelegd en, na

het nitwassfhen van de chloriden, met een voedingsoplossing gedrenkt

zijn, kan B. oUiiocarhophihis zeer mooie knltureii geven, waarbij na

eenige weken groote rosé of sneeuwwitte koloniën ontstaan, met

gekartelden rand, die zich l)ij de juiste keuze der voedingszouten ten

slotte over de geheele kiezelplaat kunnen uitbreiden. Daarbij bemerkt

men het merkwaardig verschijnsel, dat de kiezelgelei in het midden

van de koloniën eenigszins vloeibaar wordt en door verdamping

inzinkt.

Het vervaardigen van de kiezel platen geschiedt op de volgende

wijze. Een met een bekende hoeveelheid Avater verdunde waterglas-

oplossing nit den handel Avordt met normaal zoutzuur getitreerd.

Daar de stolling door een alkalische reactie sterk bevorderd wordt,

moet geen volledige neutralisatie plaats hebben, en daar een plaat

met een hoog kiezelzuurgehalte zich na het stollen sterk contraheert

en veel water uitperst, moet de verdunning zoo ver gaan, dat deze

contractie uitblijft. In een klein bekerglas werden, in een bepaald

geval, l)ijv. 5 ciNP \vaterglas en 25 cM* water gebracht en in een

tweede glas de vereischte hoeveelheid zoutzuur, die 10 Cj\P normaal

zuur bedroeg. Het zuur wordt nu met de verdunde waterglas-

oplossing gemengd en het mengsel wordt uitgegoten in een glas-

schaal. De stolling laat des te langer op zich wachten naarmate de

massa sterker verdund is, maar het is gemakkelijk na eenige oefening-

op deze wijze fraaie zeer \'aste platen te A'er\'aardigen. De plaat

wordt eerst tloor stroomend leidings\\ater van de chloriden bevrijd,

met gekookt water nagespoeld en dan met de oplossing der voedings-

zouten overgoten. Als deze voldoende in de plaat gediffundeerd zijn,

wordt de schaal van onderen zacht verwarmd tot het aanhangende

water verdampt is, en de kiezelzuurlaag een //droge" glanzende opper-

vlakte vertoont. Deze oppervlakte wordt in de BuNSEN-A'lam geflam-

beerd, waardoor slechts een gedeeltelijke maar voldoende sterilisatie

te bereiken is.

Niet alleen B. oUgocarbophilus, maar ook de fermenten der

nitrificatie groeien op dezen grond, even als op de agar, zeer goed.
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Dooi' v(M-iHoiiLiiiiu \aii <\r vcrdiiiidc waterglasoplossing met krijt,

inaüiioiiim carlioiiaal of ainmoniiiiii-iiiagDesiuiiiphosidiaat kan men

sneetiwwiito iilalcii verkrijgen die hij/onder gvseliikl zijn voor de

knllimr /(miwi'I \aii deze niikroben als ^an verseliillende lagere

\\ icrcii. Zell's aarddialomeën, van hel geslacht \//:sc/i/>i, komen daai'op

lot ontwikUeling.

Nog eens zij hierhij opgemerkt, dat in de kiezelplaat geen organisehe

stollen mogen voorkomen, zelfs stukjes kurk, die in liet waterglas

zijn gevallen, kunnen de proef storen.

De reinknlturen van J3. olujoairhopliilns, op de agar of kiezelplaten

verkregen, zijn voor de kultuurproeven o|) vloeistollen even goed

geschikt als de ruwe kuituren, ^vaarvan wij ons door vele, reeds

sinds jaren voortgezette proeveii liehben overtuigd. P^lke gedachte

aan symbiotische vei-houdingen, waarop de koolstofhinding door onze

bacterie zou kunnen berusten, is daardoor buitengesloten, zoodat ten

minste de biologische zijde van dat ^'raagstuk duidelijk is.

Over de verdere eigenschappen van onze rein gekulliveerde bacterie

kunnen wij kort zijn., In de huiden zoowel als oj) den vasten voedings-

l)odem bestaat zij uit zeer kleine dunne en korte staafjes, Avaarschijnlijk

(dtijd zonder beweging. Zij zijn ca. 0.5 ji dik en 0.5—4 ft lang. De

lengte is echter zeer variabel eii \aak ziet men slechts deeltjes

met een dikte van 0.5 ,« en lengte van 0.7— 1 f/.
Dikwijls is zonder

gebruik \ au reagentiën, zooals kleurstoilen of zoutzuur, in 't geheel

geen stj-nctmu- in de koloniën, of in het, (»[> de vloeistollen drijvende

vliesje waar te nemen. De verslijmde celwanden der bacteriën vormen

het hoofdbestanddeel van de koloniën, eiwit is in de bacteriën-

lichamr'ii slechts in geringe hoeveelheid aanwezig.

4. DF, VOEDING MKT ATMOSPHERISOHK KOOLSTOF.

Een goed inzi(;ht iji de koolstoi()[)liooping kan men zoowel door

een dirckte weging als dooi* de jiermanganaatmethode verkrijgen.

Voor beide metingen is hel mogelijk de vloeistof onder de huid,

die praktisch bacteriënvrij is, geheel of gedeeltelijk af te zuigen,

zoodat de voor het afültrecren, of voor de permanganaatbe[)aling

bestemde hoeveelheid van het kult uurmateriaal een niet al te groot

volume heeft.

Hij onze proeven ontstond slechts dan een neerslag van calcium-

))hosph;iiit en calciuincarbonaat, als wij daarvoor ons kalki ijk leiding-

water gebi'uikt hadden en kaliuiiiplios|)haat in ovei'inaat was toege-

voegd. Deze neerslagen kiinneii echter onder de huid door verdund

zuur opgel(.)st en daarna kan hel zuur <1o(M' \erder uilwasschen weer
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verwijderd worden. De liuid is zoo droog en laat zich zoo moeilijk

bevochtigen, dat al deze niani|)niaties zojidei- veel verlies van materiaal

kunnen worden verricht. Het pei-manganaaigetal \verd volgens de

methode van Kubel ^) bej)aaid.

Met betrekking tot de beooi-deeling \aii (\r door direkte weging

of als permanganaatgetal gexondoi cijfers voor de nit de atnios-

})herisclie koolstof gevormde organische stof, moet het volgende ^v('l

in acht worden genomen.

Daar de groei van 7i. o//i/or(rrbo2i/"'//is slechts op de vrije opper-

vdakte van do vloeistof plaats heeft en niet in de diepte, is de dikte

van de laag \an de voedingsvloeistof, en dns het volume van de

laatste, eigenlijk onverschillig. Dat wil zeggen, men kan door het

vergrooten van het Oppervlak van de \loeistof een willekeurig ver

uitgespreide bacteriëidmid ^•erkrijgen, w'elke omstandigheid vooral van

belang is voor de beoordeeling van de productiviteit van een bepaald

\-olume \'an een voedingsoplossing, daar de bacteriënhuid ge^vooidijk

slechts een cellenlaag dik is. Hoe gering de theoretisch noodzakelijke

dikte \m\ de laag voedingsvloeistof slechts behoeft te zijn, om groei

mogelijk te maken,, kan men daaruit afleiden, dat, vooral bij het

gebruik van gedistilleerd water met voedingszouten, de daarop ge-

vormde huid tegen de schijnbaar droge glaswand 1 tot 1.5 decimeter

hoog opklimmen kan, en zich daaroj) niet zelden tot l)ijna aan de

wattenproj) uitbreidt. Slechts bij zekere azijidtacteriën is mij iets

dergelijks bekend.

Daar onze bacterie geene voor den groei nadeelige verbincHngen

eK-hijnt te ^'ormen is dientengevolge de eenige omstandigheid, die de

vermeerdering daar\'an met betrekking tot een gegeven hoeveelheid

vloeistof bij genoegzame grootte van het oppervlak beheerscht, het

ontbreken \an een of meer der voor de voeding noodige elementen,

waartoe de koolstof, l»ij onze, bij \olle luchttoetreding genomen

proeven, in geen ge\a\ kan behooren.

Ofschoon het dus vaststaat, dat slechts de in een bepaalden tijd,

per oppervlak te-eenheid ge\ormde hoeveelheid bacteriën, voor de

snelheid van de binding \an de atmospherische koolstof maatgevend

is, zullen wij toch de getallen ^oor een be|)aald ^olume vloeistof

oj)geven, omdat men daardoor beter een \crgelijking kan maken met

getallen, die door andere schrijvers voor verontreinigde wateren zijn

gevonden.

1) Tiemanx-Gartner's Handbucii der Unlersuchung der Wasser, 4e Aufl. pag. 255

1895.
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5. IlOEVKEL KOOLSTOF KR (iKBONDKN WORDT.

Eerst word door een ])i'()ef, \v;i;ii-l)ij, ii.i kraelitig- schudden, een

kultnur in twee gelijke ck^den wei-d \er(k'eld, vastiiestekl hoeveel de

eene lielfl bij een direkte \veg-ing uan baeteriënnuissa bevatte, terwijl

de andere helft niet kalinnipernianganaat wei-d getitrcerd. Wij ge-

brnikten daarvoor een 3 maanden onde knllimr op

Leidingswater JOü

Na,HP(), 0.02

KCl 0.02

KNO3 002

De voor de weging bestemde helft -van het bacteriënluiidje werd

van de vloeistof gescheiden door iiltrage, o[) het fdter nitgewasschen

met sterk verdund zoutzuur en daarna met gedistilleerd water tot het

verdwijnen van de ehloorreactie. Daarna werd het fdter met het

bacteriënhuidje gedroogd, eerst bij 40^ a 50' C. en daarna bij 100' C,

totdat het gewicht constant bleef. Op deze wijze werd ge\^onden,

dat per Liter 180 milligram bacteriënmateriaal gevormd was en dat

het liiermee overeenkomende permanganaatgetal, na aftrek van 14

milligram, die door een Liter van ons leidingwater worden verbruikt,

94 bedoeg. Wij kunnen dus de verhouding van de beide getallen,

met een nauwkeurigheid, die voor ons doel voldoende is, aannemen

als 2:1, dat wil zeggen, dat door een verdubbeling van het jierman-

ganaatgetal het gewicht van de droge bacteriënmassa gevonden w ordt.

Daar het permanganaatgetal veel vlugger te bepalen is dan het

gewicht, hebben wij ons bij de meeste verdere l)cpalingen met dit

getal tevreden gesteld.

Wij geven nu nog eenige verdere getallen. Evenals de voorgaande

heiiben allen betrekking op bacteriënhuiden in ERLKNMEUKR-kolven

met een vrije vloeistofoppervlakte van onge\eer 80 cM". en 100 c^P.

vloeistof. Do(jr weging vonden wij in een geval op

:

Ijeidingswater 100

KCl 0.02

KNO, 0.02

K,HPO, 0.04

na een knltuur van 5 maanden 235 milligram pei' Liter. Oj) :

Gedistilleerd water 100

KCl 0.02

KNO, 0.1

K,IIPO, 0.02

,/ Mineraaloplossing" 1 druppel.

Na 5 maanden 220 inilÜurani per liiter.
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Wij laten mi eeiiiae door de pei-inanganaatmetliode gevonden getallen

volgen, en wel eerst eenige, die betrekking hebben op leidingswater.

De hoogste opbrengst, die wij \-onden, werd verkregen met leidings-

water met 0.02 K., HPO, en 0.02 KNOj, na een knltnurtijd van

een jaar en l)edroeg 250 millgr. permanganaat per Liter, wat dns

overeen zon komen met een gewicht aan droog bacteriënmateriaal

van 250X2= 500 milligram.

Na een korteren knltnnrtijd is ook de opbrengst gei'inger; zoo

vonden wij bij een knltunr op :

Leidingswater 100

Na, HPO, 0.02

KCl 0.02
'

K NO3 0.02

na 5 maanden knltnnrtijd (Januari tot Mei) 202 milligram perman-

ganaat, beantwoorende aan 404 milligram bacteriënmassa per Liter.

Werd het leidingswater door gedistilleerd water vervangen, dan was
de opbrengst aan droge organische stof meestal geringer, wat echter niet

kan bernsten op ^•oeding door de dooi- kalium[)ermanganaat oxydeerbare

stoffen in het leidingswater, want de 14 milligram permanganaat die

ons leidingswater per Liter verbruikte, vonden wij, aan het einde

van den knltnnrtijd, qnantitatief terug in de zich onder de

oligocarbophilushniil bcAindende heldere vloeistof, die gemakkelijk

geheel bacteriënvrij kan Avorden afgezogen met een pipet. Overigens

hebben de proeven met gedistilleerd water ook onderling groote

verschillen in o})brengst vertoond, en ofschoon de oorzaak daar-

van niet ^o]komen zeker ^'astgesteld is, honden wij het toch

voor waarschijnlijk, dat deze afwijkingen slechts veroorzaakt

zijn door de meerdere of mindere dichtheid \an de Avattenproppen,

waardoor de snelheid \an de Inchttoetreding belangrijk uiteen kan

loopen. Wij meenen dit te moeten afleiden uit de resultaten ver-

kregen met proeven in kohen, Avaarvan alleen de grootte der

opening verschilde en Avaaro[) wij later nog terugkomen. Het staat

eveneens vast, dat wij hierbij niet te maken hebben met veront-

reinigende bacteriën of met monaden, want de reinkulturen vertoon-

den even sterke schommelingen als de ruwe knlturen. Ook veran-

dering in het gehalte van de Inclit aan dampvormige koolstofver-

bindingen kan niet de hoofdoorzaak zijn, daar de afwijkingen in

tegelijkertijd in dezelfde ruimte naast elkaar geplaatste knlturen worden

waargenomen.

Wij geAen nu nog eenige getallen. Bij een proef met

:
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Gedistilleerd water 100

K,HPO, 0.02

KNO, 0.1

KCl 0.01

„Miiieraaloploissinji" 1 druppel

n-eslei-iliseerd en geënt met een reinkiiltniir xcin B. olujocarhophilus

werd na 38 dagen kultuurlijd (2 Jan.— 11) Febr.) bij 23° C. gevonden

1)6. () niilligr. })ernianganaat, overeenkomende met ca. 130 milligram

droge bacteriënmassa per Liter. Bij een andere [)roef met:

Gedistilleerd water 100

Na, HPO, 0.02

KNO3 0.01

,/Mineraaloplossing" 1 druppel

waarbij eveneens in de gesteriliseerde vloeistot bij 23^ C. 40 dagen

lang geciütiveei'd werd, bedroeg het permanganaatgetal 60 milligram,

i)eauhvoordende aan 120 milligram droge bacteriënsiibstantie per Liter.

In een derde geval werd in

:

Gedistilleerd water 100

K, HPO, 0.02

(NH,),SO„ 0.02

Na., CO, 0.01

,/Mineraaloplo8sing" 2 druppels

na een kultuui-lijd van 5 Mei (ot 1 Dee., 155 milligr. pcrnianganaal

per Liter gevonden.

In een kidtuur iii :

Gedistilleerd water 100

Na., HPO, 0.02

KCl 0.02

KNO, 0.02

(/^Mineraalopldssiiig' 1 (hup|»el

van J -luiii lol 1 Dee. 165.5 niilligi-aui aan (h-oog bacleriiMiiuahM-iaai,

overeenk(»iu('nd(' mei e. a. «S!) niilligraui pcnuangaiiaal per Liter.

Zooals men yjet zijn de verscliilleii nogal belangrijk.

Wei'd aan de anorganiseiie xoediugsxloeislof een weinig ualrium-

aeetaat toegevoegd, dan kouden wij Wij hel gehruil\ \aii eeu rein-

kidluiir als entingsmaleriaah iioeh een begunstiging, iiocli eeu xcrlraging

\aii den gi-oei eonstateei'en. Zoo xerkregen wij op:

Gedistilleerd water 100

KCl 0.02

KNO, 0.1

K.11P(), 0.02

Natrinmaeetaat 0.02

//Mineraaloplossing" I druppel
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bij (Ie ^^e^•in,^• 220 milligram droge bacteriënmassa per Liter, l)cant-

woordeiule aan 110 iiiilliur. i)ermaiiganaat, welke getallen niet bij-

zonder hoog zijn en in denzelfden tijd (4 maanden) ook in een kuituur

zonder acetaat uit de lucht kunnen worden verkregen.

Ook hij al deze, met gedistilleerd \\ ater genomen proe\'en, was de

vrije o|)p?rvlakte van de vloeistof ongeveer 80 cM' en moest de lucht

een dichten watten prop passeeren, die de hals van de ERLENMEYEK-kolf

afsloot. Op de l)elangrijklieid van i\Q\\ aard van de sluiting der kolven

Averd reeds ^l•oeg•er gewezen. Hier zij nog \-ermeld, dat ^vij daar-

over vele opzettelijke . proe\en hebben genomen, die bewezen, dat

een zeer nauwe opening van de kolven, zooals bijv. bij de PASTEUR'sche

opgesiepen glashelmen, den groei van B. olkiocarhopJdlus buitenge-

woon verlangzaamt, waardoor jaren verloopen eer de huid zich

krachtig heeft ontwikkeld. Dit >\as ook niet anders te verwachten,

want het zeer groote luchtvolume, dat voor de ontwikkeling van de

genoemde hoeveelheden bacteriën noodig is, kan door de nauwe opening

slechts langzaam in en uit diffundeeren.

6. KOOLZUUR KAN NIET ALS VOEDSEL DIENEN.

Verschillende proeven \verden genomen, om vast te stellen, welke

de in de lucht voorkomende vluchtige koolstofverbinding zijn kan,

die den groei van B. oVhiocarhoplubis mogelijk maakt. Dat dit niet

het koolzuur, hetzij in vrijen of in gebonden toestand zijn kan,

l)leek uit de volgende proeven. In gesloten kultuurkolven met de

meest gunstige voediugsvloeistotfen, die zoo opgesteld waren, dat

daarin kunstmatig van tijd tot tijd een weinig vrij koolzuur, gemengd

met lucht, gebracht kou worden, was het niet mogelijk, eenigen

groei te verkrijgen. Deze proef, die ons bijzonder belangrijk ^'oor-

kuam, is zoo dikwijls herhaald en zoo lang onder verschillende

voedingscondities en bij verschillende temperaturen voortgezet, dat

wij het als uitgemaakt beschouwen, dat vrij koolzuur niet voor de

voeding van B. oligocarhophihs dienen kan.

Om iets naders te weten te komen o\er de werking van gebonden

koolzuur, werden kuituren aangelegd ten eerste in de volgende vloeistof

:

Leidingswater 100

Dikaliumphosphaat 0.01

Kaliumnitraat 0.01

Natriumbicarbonaat 0.01

Het bleek, dat daarop bij kuituur aan de vrije lucht wel een

welige groei was te ^'erkrijgen, maar deze was niet krachtiger dan

in dezelfde vloeistof, als daaruit het bicarbonaat werd weggelaten.
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Werd in «Ic/.o xlooistof' liel iiitraat door aimuoiiiiiiiisullhat \cr-

vaii,ircii, dan was het residlaat volkomen lielzelfde.

Ten tweede werd liet hiearbonaat vervangen door liet gewone

natrinniearbonaal en wel met behoud van de g-enoemde hoeveel-

lied(Mi der verschillende /-oiiteii. Ook hier bleek, dal de werking

eer nadeelig dan voordeelig was. Wel is waar was de hnidvorming

na een i)aar maanden belangrijk gew^orden, maar het was onmiddellijk

te zien, dat de groei zooveel minder was dan bij knltnren, die overigens

onder dezelfde omstandigheden, maar bij afwezigheid \an carbonaat

waren ontwikkeld, dat de bepaling van het kalinmpermanganaatgetal

overbodig scheen. Ook hier bracht de vervanging van het nitraat

door een ammoniumzout of door een nitriet geen verandering teweeg.

Als een merk^vaardigheid zij nog vermeld, dat juist bij deze proe-

ven de dunne bacteriënhuid in onze ruime, een liter lucht bevattende

kolven, zeer hoog tegen den drogen glaswand opklom, hetgeen ook

vaak in de met gedistilleerd water gemaakte oplossingen wordt

opgemerkt en welliclit op de afwezigheid van opgeloste kalkzouten

berust.

Werd het leidingswater door gedistilleerd water vervangen, dan

had de toevoeging van natriiimcarbonaat evenmin een vermeerdering

van den bacteriëngroei tengevolge. Wij \-on(len bijv. in

Gedistilleerd water JOO

K.HPO, 0.02

(NH,), SO, 0.02

Na^CO., 0.1

V Mineraaloplossing" 1 druppel

na den tijd xan 7 maanden (5 Mei—J Dec) 155 mgr. permanganaat

beantwoordende aan ca. 300 nigr. droog bacleriënmateriaal per Liter,

welke opbriMigsI kleiner is, dan die, welke in andere gevallen onder

dezelfde omslandigheden, maar zonder cai-bonaat werd xcrkregen,

zoodat ook hier de werking van het carbonaat, <len langen knltnur-

tijd in aanmerking gencjmen, niet voordeelig was. Kleinere hoeveel-

heden carbonaat dan 0.1 "/, gaven evenmin een giinslig resultaal.

De nilkomsl \;iii dit onderzoek kan dus daai-in saniengexat

woi'den, <lat voor den groei \'an II. (>//i/nciir//(ii)/i/his wel (^cn \ luchtige

kooislolxcrbindiiig nil de atmospjieer noodig is. maar dal dil stellig

niet het Nrijc kocdzunr kan zijn. Va\ \oh\('\\ dal ook hel gebonden

koolznnr niel \(tor de \(ie(|iiig dieiiiMi kan.

7. DK NAïriK nHi{ (;i:\ssiMii,KKin)K ATMospnKius( uk koolstoi-vkhhinding.

Als hel koolzuui- xoor den groei en de xermeenlei'inLT niel in aan-
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iiicrkiii^' k;iii komoii, met wc^lkc aiidei-c aduosplicrisclie koolstofbron

zou ii. o/((/(K-(irf/(ij)In7/i-. dan wel gevoed kinincii woi'deii?

Het ligt voor de hand. hier te denken aan het in het jaar 'J862

door den botanicus IIkkmann Karsten ^), en onlangs door Fi-ansche

onderzoekers, niet name door Hknriet ^), ojmienw ontdekte kooistof-

hondende hipstaiiddcc! \aii de lucht. Wel is waar is de cheinisclie

natuur van <lil lichaam tol nu toe onl>ekend '') maar het staat toch

vast, dat wij hier te doen hebben met een gemakkelijk oxydeerbare

verbinding (of verbindingen), want reeds de langdui-ige aam-aking met

alkali is voldoende om er koolzuur uit af te s|>litsen. eerder is het

volgens de opgaven van den Franscheii onderzoeker waarschijnlijk,

dat liet lichaam stikstofhoudend is.

Deze laatste omstandigheid geeft aanleiding tot de vi-aag of |deze

stikstof, evenals de koolstof, geschikt is, om door onze inikrobe te

worden geassimileerd. Eigenlijk is deze vraag reeds in het voor-

gaande uitvoerig beantwoord en Avel in negatieven zin. Evenwel moet

hier worden opgemerkt, dat in voedingsvloeistoiïen zonder opzettelijk

toegevoegde stikstofverbinding bijv. in :

Gedistilleerd water 100

K, HPO, 0.02

]Mg, S, Mn, Fe sporen.

Of beter nog

Leidingswater 100'Ö

K„HPO, 0.02

zonder eenige verdere toevoeging, een niet on belangrijken groei

\an B. üIi(/oc(trhojt/i/Jiis kan plaats hebben, zoodat tenminste sporen

\an een assiniileerbare stikstofverbinding door deze bacterie nit de

luchi opgenomen kunnen worden, terwijl voor de mogelijkheid van

de assimilatie van de vrije stikstof uit de atniospheer geenerlei aan-

wijzingen ge\onden Averden.

Wij wenden ons nn tot een andere \raag, waai-toe de assimilatie

van de koolstof der lucht aanleiding geeft, n.1.: Hoe groot is

de hoeveelheid van het \ luchtige licliaam, dat voor de vorming

1) H, Karsten. Zui- Kenntiiiss des Vorwesungsprocesses. Poggendorff's Annalen

Bd. 191, pag. 843. 1862. Op deze plaats, alsmede op de niet onbelangrijke ondere

literatuur over de koolstofverbinding der lucht, werd ik opmerkzaam gemaakt door

den Heer G. van Iterson.

-) Comptes Rendus T. 135, pag. 89 et 101. 19Ui.

'•) He.nriet gelooft, dat het licliaam een monogesubstilueerd 1'ormamid met de

formule HGO.NHR moot zijn: maar dan is het niet goed in te zien, waarom de

koolzuurvorming daaruit zoo gemakkelijk plaats heeft. Veeleer zou het dan te

verwachten zijn, dat daaruit met alkaliën een formiaat en geen carbonaat zou ontstaan.

30

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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van de in oii/.o kiilliiroii ontwikkelde hacteriënmassa noodig is?

Hierbij slnit zii-li dan nauw de verdere vraag aan : liocveel van

die verbiiuling bovendien nog door de adendialing van onze bacterie

verbruikt \voi'dt en als vi-ij koolznui' ontwijkt. Voor de beantwoor-

diii'" van beide vi'agen moot de totale hoeveelheid gevoi-nid koolzuur

worden genieten, die beantwoordt aan een be{)aald gewicht gedroogd

bacteriënmateriaal, aangenomen, dat het koolstofgehalte van deze

massa bekend is.

Onze proeven met betrekking tot de meting der totale hoeveelheid

koolzuur zijn nog niet geëindigd, maar Avat het eerste deel der vraag

aangaat, geven wij de volgende berekening voor het vaststellen van

het luchtvolume, dat noodig is om de koolstof te leveren, die zich

in de bacteriënhuiden werkelijk opgehoopt heeft. Wij maken hierbij

twee chemische veronderstellingen, die zeker vrijwel met de werke-

lijkheid in overeenstemming zijn. Ten eerste nemen wij aan, dat

de kooibtof, die uit de onbekende verbinding door langdurig contact

met alkali als koolzuur vrijkomt, quantitatief door onze bacterie

gebruikt wordt, en ten tweede, dat de hoofdmassa van de bacteriën-

cellen, uit een lichaam bestaat, dat de procentische samenstelling

der cellulose heeft. ')

Nemen wij nu het ge\al, waarbij in een kolf van \i
^ L. inhoud

met 100 cc. vloeistof, met een vrij oppervlak van 80 cM', na een

maand kultuurtijd 20 mgr. droge hacteriënmassa gevormd werd,

die als cellulose berekend 44 " '„ C. bevat, dan vinden wij in de

20 mOr. droge stof 8.8 mGr. koolstof. Volgens Henriet geeft de

koolstofverbing der lucht, bij langdurige inAverking van alkali, ev^enveel

koolzuur af, als reeds vrij koolzuur in hetzelfde luchtvolume voor-

komt, dus per Liter 0.3 cM"\=:0.fi mGr., waarin 0.163 mGr. knolslof

voorkomt. Voor 8.8 mGr. zijn dns 55 Liter lucht noodig. lu onze

kolven van Vï Liter inhoud moeten dus in een maand deze 55 litei-

lucht dooi' <le watten|)rop in en uit gedifl'undeord zijn om de gevonden

hoeveelheid koolstof te kuinien leveren, dat zou dus zijn |)er uur

76 cM\ Ofschoon dit getal niet als a priori onmogelijk is te be-

schouwen, schijnt liet tocli ze(M- hoog, en liet aaiineiiien daarvan

wordt bemoeilijkt, wanneer nog een onbekend, doch waarschijnlijk

belangrijk, door de adendialing verl)ruikt bedrag, daaraan zou moeten

AN'orih'ii toegevoegd, ual bitxcii als waarschijnlijk werd aangemerkt.

Wij .meenen daarom \v moeien aaiiiieiiieii, dal de lioe\cellieid \aii

1) Neeml lue-n a;ui, dal de procentische samenstelling van de bacleriëncellen met

die der eiwitlidiamen overeenkomt, dan moet in plaats van 44% C, 52 a 557o C.

in reketiiii'rr worden gebracht, en in deze verhouding zou dan het gevonden lucht-

volume grooler moeien worden genomen.
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de in de lucht voorkomende, door B. oVKfOcarhophihui assimileer-

bare koolstofxerbindinj^ (of verbindingen) in onze laboratoriumatmos-

plieer veel grooter is, dan die welke door Henuikt op den Parijschen

boulevard werd gevonden en dat wij hier Ie maken hebben met een

zeer veranderlijken factor. Ook de omstandigheid, dat wij in onze

plantenkas, waarin de lucht in den gewonen zin van het woord veel

zuiverder is dan in het laboratorinm, tot nu toe geen belangrijken

groei van B. oUgocai-hophlln.s konden xerkrijgen, spreekt voor deze

opvatting. Maar wij konden daarin de temperatuur niet altijd hoog
genoeg houden, zoodiit wij onze proeven in deze richting nog niet

als afgesloten beschouwen. Bovendien moeten wij opmerken, dat in

een leege, in het gebouw afgelegen kamer ^'an het laboratorium,

even groote, of slechts weinig kleinere opbrengsten aan uit de lucht

vastgelegde koolstof werden \'erkregen, als in het gewone laboratorium,

waar de lucht zeker meer verontreinigd was.

Wij gevoelen daarom, dat verdere j)roeven met versche buitenlucht,

waarmee wij ons bezighouden, noodig zijn, om te beslissen of de

,/koolstofverbinding" in constante of afwisselende hoeveelheden in do

lucht voorkomt. Ook eerst daardoor zal het mogelijk zijn, de ver-

spreiding van deze verbinding vast te stellen, waardoor tegelijk de

beteekenis van B. oU(/ocarbophihi>: in de natuur duidelijker zal worden.

Wat deze beteekenis betreft is de vraag belangrijk, of onze mikrobe

in staat is, om in gronden, die genoeg mineraalvoedsel (dus N, P,

K, Mg, S, Fe, Mn) bevatten, doch arm zijn aan organische stoffen,

deze laatste in het donker op te bouwen uit de ^•luchtige koolstof-

verbindingen, die in de bodematmospheer voorkomen. En xerder,

of de koolstofbinding uitsluitend plaats heeft in de drijvende droge

huiden, — in den grond dus slechts op de relatief droge oppervlakte

der bodemdeeltjes, — of dat ook in de diepte van vloeistotfen groei

en koolstofbinding mogelijk zijn. De tot nu toe opgedane ervai-ingen

bij de zelfreiniging der rivieren en bij de biologische waterreiniging

in liet algemeen, schijnen de laatste hypothese uit te sluiten, en ook

onze eigen proe\eii maken haar minder waarschijidijk. Het resultaat

van de laatste bestaai, naar onze meening, juist in de ontdekking

van een mikrobe, welke, tengevolge der ,/ huid vorming", het specifieke

vermogen bezit, uit een gas, met name uit de lucht, sporen van de

daarin als „verontreiniging" voorkomende koolstofverbindingen, voor

voeding en vermenigvuldiging te gebruiken, waardoor de strijd om
het bestaan met de overige mikrobenwereld met goed gevolg kan
woorden gevoerd. De biologische reiniging Aan de wateren door de

vulgaire mikroben zor., volgens deze opvatting, een tegenstuk vinden

in de biologische reiniging van de lucht door Bacillu,s oligocarhophihis.

30-
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Wiskunde. Dr llicr ('akdinaai. Iiiedt wn inededecliiig- aan

:

„(frcr (/r (I f'liccldinii run <li- hcirrijuKi run ri'nindi'rlijki' slt'Isi'ls."

1. In iwrc iiu'tledecliiipMi ') /ijii door mij ecin.ui? st(dliii,uoii oiit-

wikUeld. dii' l>etrekkin<i' liohhcji op de beweging- van vei-aiidcrlijkc

8tols(.'ls. Ook in di( ondenk'cl dei- bewegingsleer kan de in de Wisknnde

zoo veelvuldig \oorkoinende methode der afbeelding worden toege-

past. Xevensgaande mededeeling heeft ten doel eenige bij/ondcrlicdcMi

hierover te vermelden.

De thans bedoelde afbeelding wordt door R. Stuk.m behandeld '-').

Aan deze behandeling ontleen ik het korte overzicht, dat ter inleiding

\an het onderwerp vooraf dient te gaan.

"2. iJij de aangehaakle besclKHnvijigen speelden twee straleneom-

plexen een voorname rol, nl. de tetraëdrale complex, gevormd door

de snelheidsrichtingen \an de punten van het bewegende stelsel, en

de stralen van een daarbij behoorend nnlstelsel; dit laatste bestaat

i)ij de beweging van een onveranderlijk stelsel uit de normalen der

pnntbanen en bij een projectief veranderlijk uit stralen, welker con-

structie een groot deel der beschonwingen in beslag nam. Het doel

moet nu zijn een gelijktijdige afbeelding van complex en nulstelsel

te verkrijgen ; het zal wenschelijk blijken de afbeelding \ an het

nulstelsel vooraan te plaatsen.

3. Zij alzoo gegeven het nulstelsel A gelegen in de ruimte -^ï".

Volgeus de methode van Sylvkstkk denke men zich daartoe twee

vlakken | en ^' met daarin gelegen projectieve stralenituudels uit de

toi)p('n .Y' en X op de snijlijn %^^x gelegen, x is een homologe

straal <ler beide bundels. Stralen van A zijn de transversalen van

twee homologe stralen van (A'§') en (A''|).

Men uomo nu twee stralenjietten in de ruimte ^ï^i uit de toppen

A', en A', ('11 brenge ze in projectief ^•él•balld met de velden s on $',

en wel zoodanig dat de vlakkenbiiiKlel door de as A', A'i iiomoloog

is met de bundels {X^') en (A''s)- Zij nu / een straal \au ./.die dus

twee JHMiiologe stralen van (A'§') en {X'i) snijdt ; uu kouil d.iai'iuede

iii li«t htuuologe \lak X^ een straal /, uit A', en een straal /', uit A',

overeen; /, (Ml l\ Snijden elkander in een punt /.,. Dit punt is

homoloog met den straal /. Alzoo wordt de puuteiiruimte -l!'! in

jtrojectief Ncrband gebracht met de stralen \aii het nnlstelsel A.

1) Verslagen en mededeolinpcii tier Koii. Akad. van Wctenscli. Afd. Wis- en

Nalumk., Dl. X |». 500 en p. üs?.

-) Die (lel)ilde L-islrn unJ zweileii (liades der Linicngeomeliic, I, p. 257.
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Gelijk hij elke ai1)eelding, zoo is ook hier de kennis van haar

hoofdkromnie oiiniishaar. Zij is een kegelsnede X-^^ gelegen in een

^iak ^^ en door de {nmtoii \\ eii X\ gaande. Haar punten zijn

homoloog met de slralenbundels van A, die in vlakken liggen door

.V gaande. Het \dak |j (lioofdvlak) zelf is homoloog met ,i:

Met een willekenrigen stralenhundel van yi komt een rechte lijn

overeen, die A'/^ snijdt, met een hyperboloïdisch stelsel nulsli-alen

een kegelsnede, die twee imnten met AV^ gemeen heeft, met een

lineaire eongrnenlie tot A behoorende een kwadratisch oppervlak

door A.V-

4. Zij nn een projectief-veranderlijk bewegend ruimtestelsel gegeven;

zij als voren PQRS het coïncidcntietetraëder van twee opvolgende

standen en het daarbij behoorend jmlstelsel A bepaald door PQ en

ES als toegevoegde poollijnen en de kegelsnede K'\ die FR en PS
in P en ^S* raakt. Volgens de aangegeven methode kan men het

nnlstelsel in de rnimte 2^ afbeelden ; \'Oor den tetraëdralen complex

der snelheidsrichtingen evenwel behoeft men een andere afbeelding.

Deze kan men ook zoodanig kiezen, dat men dezelfde hoofdkronnne

behoudt ; men slaagt hierin wanneer men niet den complex zelven,

maar zijne doorsnijding met het nulstelsel A afbeeldt. Hierdoor ont-

staat een congruentie (2,2), welke we eerst nader zullen onderzoeken.

5. Zij A een willekeurig punt, « zijn nulvlak; nu is ^1 tevens

de top van een kwadratisch kegelvlak, meetkundige plaats der snel-

heidsrichtingen door A gaande, maar ^vaarvan er slechts een de

snelheidsrichting van .1 zelf is. Dit kegelvlak zal in het algemeen

it in twee stralen snijden, die tot de congruentie (2,2) behooren; zoo

kan men dus de geheele congruentie construeeren. Hiermede is mi

wel de constructie, maar niet het meetkundig karakter der congruentie

bepaald; dit kan op de volgende wijze geschieden.

Laat de snelheidsrichting a van een punt A het coincidentievlak

PRS in L snijden ; nu snijdt het nulvlak van A dit vlak volgens

de pooUijn p van L ten opziclite der kegelsnede /l^ De stralen

van den complex, die tevens stralen van het toegevoegde nulstelsel

zijn, liggen in het nulvlak « van .1; hieiuit volgt dat deze stralen

het vlak FRS snijden in twee samen\'allende punten, die tevens

polair toegevoegd zijn ten opzichte van /v^ Deze stralen zullen dus

K^ snijden en nu volgt de stelling :

De stralen der congruentie (2,2), die de doorsnijding is van den

complex met het nulstelsel, hebben een punt gemeen met de kegel-

snede A'' ; zij ^vordcn dus ge\oudeu als stralen van J, die K'- snijden.
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\)c (laaniii ()iil>taaii(l(' (•(timriiciilie (2,2) Ix'liooi'l alzüo tot die coii-

gruentiëii. die ueen locaal opperNlak l)c/Jtteii, maar een singuliere of

diibholki-oinnie'), nieéticundige |)laats der eerste reeivs brandpunten

van de congruentie.

(). .Men kan ile congruentie in haar gelieel construeeren uit punten

lier kegelsncde A'' ; deze punten toch hebben de eigenschap, niet

slechts de snij])nnten te zijn van twee, maar van een geheelen bundel

stralen dor congruentie (2,2), gelegen in de nidvlakken bij elk der

punten behoorende. Deze indvlakken ondi uilen een kwadratisch

kegelvlak 7^% welks top /^ is, en de stralen der congruentie moeten

dus raaklijneu aan dit kegelvlak zijn. Hieruit leidt men de volgende

constructie af

:

Men neme een punt A op 7v% trekke den jiiilstraal PA, die K*
ten tweeden male in A' snijdt. Door 7^1 legge men de beide raak-

vlakken aan 7''^ elk dezer raakvlakken bevat een bundel congruentie-

stralen, de top van den eenen bundel ia A, die van den anderen^'.

7. We laten nu eenige oogenblikkelijk zichtbare eigenschapj)en

der congruentie (2,2) volgen.

a. De beide brandpunten xan eiken straal zijji het snijpunt met

A'* en het raakpunt met F'. Het punten-focaaloppervlak wordt P';

het raakvlakken-focaaloppervlak 1)estaat uit de i'aakvlakken van K^.

h. Alle stralen der congi-uentie (2,2), die tot een stralencongruentie

(1,1) van A behooren, snijden twee toegevoegde poollijnen xan A,

en daar zij te\'ens A''^ snijden, vormen zij een regelvlak van den

vierden graad met een dubbelkegelsnede en twee dubbelrechten.

c. De stralen der congrueidie (2,2), die op een hv|)erboloïde van

A liggen, gaan door de snijpunten van deze met A"", zijn alzoo ten

getale van \ier.

(I. Zij A'^ bestaaidiaar en /M)innen K' gelegen; alle nulstralen

door hel piiiil /\ nidptijit \an \ lak /Vt.S', snijden nu /v'-' : alle stralen-

bundcls zijn alzoo bestaanbaar; ligt /^buiten lO, dan kan men twee

riiiiklijncn uit /^ aan A^'' trekken, deze raaklijneu zijn de snijlijnen

van hel kegelvlak /'•' met vlak J^JiS. De vlakken, die P- Nolgens

deze siMJlijncu raken, zijn nulvlakken, waariji twee straleid)undels

zijn .sameng(n allen ; stralen dtxn- /-*, die A'' niel snijden, ge\en aan-

leiding lol imaginaire strale)d)undels dei' congruentie (2,2). Verder

volgt uit deze ledeneering:

') Cldiiprucnliën van dit type worden in den Grondslag van het bibliograpliisch

Reperloriiun der wiskunde geraugscliikl onder JS' - l e x en door R. Stlum in een

afzonderlijke afdeeling gcplaalst; zie .Liniengeomelric II, p. 3'2:}.
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Wanneer lO bestaanbaar is cii alle hoekpunten ^'an liet coïncidentie-

tetraëder eveneens bestaanbaar zijn, dan is de coiiiinientie (2,2) samen-

gesteld uit reëele cii imaginaire stralenbundeis, waarbij als overgang

twee dubbele zijn; is lO bestaanbaar, maar zijn de hoekpunten U
en S onbastaanbiar, zoo zijn alle bundels bestaanbaar.

e. De gevallen, waarl)ij AT'^ onbestaanbaar is, of ook wel die,

waarbij alle hoekpunten van het eoïneidentietetraëder onbestaanbaar

zijn, geven (^qqw bestaanbare congruentiën en blijven alzoo buiten

verdere beschouwing.

8. We gaan thans over tot de afbeelding der congruentie (2,2),

waardoor het beeld verkregen wordt van de verbindiiig van nul-

stelsel en tetraëdralen complex.

a. Daar de congruentie oo stralenbundeis bevat, en deze in 2^
afgebeeld worden door rechten, die een punt met A^ gemeen hebben,

zoo ^vordt de geheele congruentie afgebeeld door een regelvlak door

AV gaande. Met een rechte l^ in 2^ komt een hyperboloïdisch nul-

stralenstelsel in — overeen; dit heeft met A"" vier punten gemeen,

bevat dus vier stralen van de congruentie; alzoo is het beeld()[)per-

vlak R^'^ der congruentie (2,2) een regelvlak van den vierden graad.

h. Een willekeurige nulstralenbundel van A bevat twee stralen

der congruentie; de daarmede overeenkomstige rechte in ^i, welke

AV snijdt, heeft dus nog twee punten met AV gemeen; AV^ i^ alzoo

een dubbelkegelsnede van /t^^

c. Met den stralen bundel in ^ uit P als middelpunt en FRS
als vlak komt in — ^ een rechte p^ overeen, die A/' snijdt. Elke

straal \'an bundel F/PRS behoort tot twee stralenbundeis, wier

toppen zijn snijpunten met K'^ zijn, in alle punten van p^ komen

dus twee beschrijvende rechten van /ij^ samen; hieruit volgt, dat

7^^^ een regelvlak is, dat tot dubbelkromme een kegelsnede met een

haar snijdende rechte heeft; hiermede is het {y\)e van R^^ vastgesteld.

9. Een nauwkeuriger kennis van de gedaante van R-^^ verkrijgt

men, Avanneer men de klempunten op de dubbelkromme opspoort;

deze kunnen twee in getal op ^.'i en eveneens twee op AV'' zijn.

Die van 2)^ hangen af van den stand van F ten opzichte van A"^'.

<i. Zij F buiten K' gelegen. Wanneer een straal door P de kegel-

snede IC' in twee punten snijdt, ontstaan er twee stralenbundeis der

congruentie; hiermede komen twee bestaanbare beschrijvende rechten

van 7^1" overeen, in een punt xan p^ samenkomende. Voor de raaklijnen

uit F aan K' vallen d?ze twee beschrijvende rechten samen en het

puut va;i R^\ wa:x:"uit z'.j gelrokken worden, is dus een klempunt:
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(M' /ijl» (lus \«»(ii- (It'/.cii siaiid Iwcc hosliijinharc klciiipimlcii op />,;

liiei-iiit \()lul:

Als /' huilen A'"' li.Lit. In'/it y>, ooii uodccltc, dat als diilihcllijii

oplivcdi (Ml ('CMi u(mI('('I(c\ dal .i>-eïs<»l(>ei'd is: Iwcc kl('iii|nml('ii scheiden

de/e twee deelen.

//. Zij /' hinnen A'' ^i;elo<'-cn. Alle nulsiraleii (Uh)I' l* snijden A'-'

;

er zijn ,ueen raaklijneii aan K'\ dns ook geen klenipunten op y>,.

De (hihhellijn y^, is alzoo over liaar g'ehcele kMiutc werkelijk dnbbellijn.

Behalve de klempiiiiteii op [)^ bezit /t*/' ook kleni])nnlen op X^\

Oni deze op Ie sporeii, boude men eerst in het oog, dat de punten

op AV' ^It? beelden zijn van de nulstralenbundely, welker toppen 0|i

A'A''z_.'' gelegen zijn, en die zieh ^\\\^ be\ inden in \lakkeii door

./•. Zij iiu 7 een vlak door ,r gelegd eii C zijn ]iul()nnt; de stralen-

bundel (6'y) bezit twee stralen, die K' snijden, I. w. de beide ver-

bindingsstralen van C met de snijpnnten 7i en Jï van y en ƒv^

Deze twee stralen hebl)en tot beeld in 2:^1 een enkel i)unt B^ van

A'i'. Nu behoort CB nog tot een anderen nulsti-alejibundel, t. w. tot

den bundel, welks top B en w^elks vLak het vlak CBP~^ is. Deze

laatste l)nndel behoort lot de congruentie (2,2) en heeft alzoo tot

beeld een rechte door />\ en op /ij" gelegen. Op overeenkomstige

wijze blijkt, dal ook een tweede rechte van /// door 7>\ gaat en

wel die, welke het beeld is van den stralenbundel (/>V) gelegen in

vlak Clï B. Nu kunnen zich weder twee hoofdgevallen voordoen.

(I. ./ siiijdl het \ lak l'liS in een punt T builen A''. De

stralenbundel 7' in dit vlak gelegen, bezit stralen, die 7v' in twee

|)unten snijden, die A'" raken, of wel die twee imaginaire i)unten

met A'- gemeen hebben. In dit geval zijn er gedeelten van AV' ^^<'l:u•uil

twee beschi'ij\(>nde rechten van /// gaan, die dus als punten eener

dubbciki'oinnie te beschouwen zijn en gedeelten die geïsoleerd zijn;

den overgang vormen de beide klempunten, waaruil twee samen-

vallende beschrijvende rechten uaan : en deze laatste zijn de beelden

der beide st raleiibimdels. die hun top|)en hebben op de raaklijnen

uil 7' aan A getrokken.

//. Ib'i i»o\('ngenoemde snijpinit 7' liut binnen A,'-. Alle stralen

door 7' snijden A "^

; uit i'lk punt \an A,' gaan twee beschrijxeiide

rechten. alzo(» i> de geheele kegelsiiede A\'- dubbelkronmie.

H>. (bider de bijzoiidei-e doorsneden van //, ' komen nog in aan-

nierkiuL* de kegelsneden-doorsne<len. Deze kegelsneden hebben twee

punliMi uiel .\,''' gemeen, daarmede moeien dus in 2l' oxereenkonieu

hvpiTbol(»ïdi>clie stelsels nulslralen (3) \an ./: deze kuuin'n nu op

d<' na\olLjfndr wijze geconsInieeiMl worden:
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Men ncinc wcdci' een punt A op /\-, l)opale zijn nnlxlak a,

l)enc\'ons Iict iwccdc snijpinil A' \aii «'. niet K'^ on IkïI iinlxlak d'

van A' . Trckl iiii'ii nii in e.' door .1 een hnndel stralen (welke dns

,t2,eeji nnlstralen zijnj en eveneens door A' in a, dan bestaan de

hnndels {A, ic'), (A',<t) nit toegevoef^de poolstralen van yi ; zij worden

door de mdstralen in projectief verband gebraclit. Elk j)aar toegevoegde

|)0(»lslral(Mi doet jhi in verband inet X^'^ een liyperboloïdiseli nul-

slralenslelsel ontstaan. Deze beide bundels doen ze tevens alle ontstaan,

zoodat hun aantal oo is.

Jl. Eindelijk zijn er eenige bijzondere gevallen op te merken.

a. De snijiijn ,/; snijdt liet \h\k P/iS in een punt der raaklijn

/V'. De nnlstralenbiuidel in het Adak A'X'FR heeft tot top dit snij-

punt; niet dezen l)undel komt een klempnnt op X^' overeen, maar
deze stralenbnndel heeft tevens een straal gemeen met den bundel

in het nulvlak van het piuit R, het gevondene klempnnt is dus

gelijktijdig een punt van j)^\ hieruit volgt dat in het snijpunt van

AV GJi y^i tAvee klempunten zich vereenigd hebben en dus uit dit

])nnt slechts een enkele beschrijvende rechte van R^'* te trekken is.

/>. Toepassing op de l)eweging van een onveranderlijk stelsel. In

dit geval is K' imaginair (tle imaginaire cirkel in het oneindig \er

verwijderde vlak) de congruentie (2,2) bestaat dus geheel en al uit

imaginaire stralen. De stralenbnndel PIPRS blijft evenwel reëel ;

alzoo v^ordt de afbeelding in -S^ een imaginair regelvlak R^* met

reëele dubbelkromme, bestaande uit een rechte en een haar snijdende

kegelsnede. Men kan dezelfde opmerking maken bij andere gevallen,

waai'bij K^ imaginair wordt.

e. Nog ontstaat een bijzonder geval, wanneer de straal XX'~,x
zoo gekozen wordt, dat hij de kegelsnede K^^ snijdt; daarmede

verandert het karakter der congruentie niet, maar \\ el hare afbeelding.

Wanneer men nu een stralenbundei in een door x gebracht vlak

beschouwt, dan blijkt het, dat steeds een van de beide naar A'-' gaande

congruentiestralen met .v zal samen^'allen. Yan de beide stralen, die

in J^j de dubbelrechte p^ snijden \'alt er nu slechts een langs het

opi)ervlak /?/, de andere gaat over in een straal in ^^ gelegen

;

hieruit volgt

:

Wanneer de nulstraal ./' de kegelsnede K' snijdt, scheidt zich het

vlak §j af van het regelvlak /i/, dat dus in een cubisch regelvlak

R{^ overgaat met p^ als dubbelrechte, dit geeft dus een eenvoudiger

afbeelding van de congraentie (2,2).
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Physiologie. — De Heer Winklkk hiedt eeiie mcdedeeling aan

van den lieer .1. K. A. Wertheim S.m.omonson: ,fEen iiieuice

jirilki'liiKisirct.'' t4''^' niededeelinii')-

1)1 een di-ielal koite niededeelingen getiteld ,/Ec)i nienwe j)rikke-

lingswet" I, II en III, heb ik getracht aan te toonen dat een elFeet

op een bepaalde wij/e aangroeide, wanneer de prikkel vermeerderd

wt'rd. Het bestaande verband werd nitgedridvt door de t'ornmle

E=A{l~^-J^'li-<^)) (1)

l»ij de afleiding van deze Ibrninle \verd aangenomen dat de om-

zetting van ehemisch materiaal één bei)aald effect ten gevolge had.

In het algemeen zal een dergelijke omzetting echter meerdere gevolgen

hel)ben die te samen het totaal effect uitmaken ; b.v. een mechanisch,

een tlioi-misch, een chemisch, een electrisch effect zullen gelijktijdig

bij enkele protoplasmaverrichtingen voor den dag kunnen komen.

De vraag doet zich nu voor: Zal de bovenstaande uitdrukking toe-

passelijk zijn op de onderdeelen van een effect, of op het totaal-

effect? Om deze vi-aag te beantwooi'den moeten wij nog eens terug-

keeren tot de afleiding der formule. Wij hadden daarbij opgesteld

de dilferentiaalvergelijking

:

— dE — BEdR (2)

waarmede wij uitdrukken wilden, dat bij een oneindig kleine ver-

meerdering van den prikkel ook een oneindig klein deel van het

beschikbare materiaal Averd omgezet en tevens hoe groot deze om-

zetting was. De hoeveelheid — dE representeert dan de toename

van het effect, l'estaat het elfect nu uit meerdere onderdeelen dan

zal voor een bepaald onderdeel daai'\an. b.v. het - gedeelte, dczcltUe
n

gelijkheid moeten gelden, en wij zullen dus voor een (jedeeltelijk

effect moeten hebben

dE — BEiW (3)

waarin /? ^ 1 is.

Deze formule leidt tot de uitdrukking

:

E — a\l—i-^^B(R-')\ (4)

waarin a een andei-e konstantc zal zijn dan .1 en waarin n steeds

grooter <lan 1 is, iciwijl de lormide (1) voor een totaal effect geldt.

Deze formule voor een gedeeltelijk effect, is volkomen identisch

met die welke voor een totual elfect o|)gesteld is. Wat echter belang

inboezemt is het feit dat de exponentiecle constante voor een ge-

deeltelijk elfect grooter moet zijn dan \(tor een algeheel effect.
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Bij de spier staan wij xoor een feit gelijk aan dat hetwelk wij

hierboven beschouwden. Hier konil liet inderdaad voor dat elke

contractie een mechanisch effect oplevert, terwijl tevens een electrisch

effect bestaat. De warniteoiifwikkeling kan in den regel als totaal

effect worden aaiigenojne]! althans bij de isotonische en isometrisclie

(•(tnli-actiën, waarbij toch steeds het mechanisch effect latei- geheel als

S|)ierwarmte wordt terviggevonden. Bij de uitgesneden kikvorsch

spier Avordt ten slotte ook het electrisch effect A-ernioedelijk als

warmte Aerzameld, zoodat geen bezwaar bestaat de warmte als het

totaal effect te beschouwen. Wij mogen dus vermoeden dat onze

beschouwing, in den aanvang van deze mededeeling, Aan toepassing

voor het warmte-effect bij de spiercontracties zal zijn.

Ik heb dus onderzocht of de getallen die door verschillende onder-

zoekers A'oor de warmte-effecten gegeven worden aan onze wet

beantwoorden.

Zoo vind ik bij Danilewsky^) eenige getalreeksen waaruit de

volgende tabellen berekend werden.

TABEL I.

Danilewsky, 1. c. pag. 184.

Isometrische contractie. Aanvangs-

belasting 40 Gram. lig. 1.

^=23 ^:=0.03 C = 18.

R
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In deze tabel evenals in cle volgende beteekent It de prikkel-

grootte; Ete Avaarg. het waargenomen warnite-eliect ; Eu, ber. het

warnife-oUect. berekend niet de l)oven aangegeven constanten.

TABEL II.

ld. Aanvangsbelasting 80 Gr. fig. 2.

A — 24.2

72

30

50

100

300

B — 0.0324 C — 20.

Ew ber.

6.7

•15.3

22.4

24.2

Mito

6

18

21 .

7

24.x

TABEL UI.

ld. Aamangsbelasting 300 Gr.

tig. 3.

.4=20.8 i?=00217 C=16A.
'
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terwijl (Ie waanieiiiiiioen in de o^'^ en 6*^^ tabel aan Xawauchin ^)

ontnomen zijn: de school van Hkidknhain en die Fick zijn dus beide

gerepresenteerd.

Het «ii'ooiere belanji- der nu volgende reeksen is voornamelijk ge-

legen in het feit dat zij gediend hebben ter bepaling zoowel van den

mechanischen arbeid als van het warmte-effect l)ij jjrikkels van toe-

nemende intensiteit. In de reeks van Danilewsky werd een diibbel-

dyspierpraeparaat \olgens Fick gebruikt, terwijl Nawalichin een

enkelvoudige gasti-ocnemius gebruikt heeft. Het spierpraeparaat maakte

isotonisc'he contractiën en te gelijkertijd w^erd het l)ij elke contractie

optredende warmte-effect uemeten. Daar in onze eerste verhandeling

met voldoende zekerheid is bewezen dat voor isotonische contracties

onze formule mocht gebruikt worden, kan deze ons nu als controle-

middel dienst doen (z. 1.)

In de reeksen wordt in de eerste kolom onder li weder de prik-

kelgrootte aangege\en. De 2^« kolom bevat de berekende hefhoogte,

de 3<^^ kolom de waargenomen hefhoogte; de 4^^*^ kolom het bere-

kende, de D^^ kolom het waargenomen warmte-effect. De constanten

Au-, Bic en Qc gelden voor het Avarmte-effect, ter^vijl \oor de hef-

hoogten de constanten Ah, Bh, Ch gelden.

TABEL IV.

Danilewsky 1. c. Belasting 60 Gr. tig. 4.

.Ia = 40 Bh = 0.05 Ch = 14.4

Ay, = 14.55 Ar= 0.02 6',,= 14.4

R Ek bcr.
' ^''

' E,r ber. ^"^
waarfr. ' waar?.

20
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TABEL V.

Nawalichin 1. c. pag. 297. Belasting 30 Gr. fig. 5.

.1/, = G.25 Bi, — 0.0036 C/, = 205

.4,(;=17. 5^.= 0.00085 C,,=i205

11
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TABEL VI.

ld. Belasting 90 Gr. fig. 6.

Ak= 6.5 ^^3=: 0.0185 Ch = 6Q0

jUo = 17.15 Bro= 0.008 C,= 660

R Fh ber. ƒ'' F,, ber. '^"'

700



(
^'^^

)

do roulcii U('li«-('1 hiiiiKMi (Ic ureiizcii i\vv wajirjioiiiiii^sfuiilcii. Va\ /.clfs

(hm i> li(>l mouclijk om in enkele gevallen een correctie aan te hrcMiucii.

Zoo blijkt bij bosclionwin.U' van de reeks VI, dat de getallen beant-

woordende aan de prikkelwaarde 900 bij berekening een weinig te

o-root /.ijn — zoowel voor de lieflioogle als vooi' de warmteprodnctie.

Berekenen wij nu uil de heflioogte-waarneniing 6.1 hoe groot de

prikkel is die daaraan beantwoordt, dan vinden wij 810 in plaats

van 900. Gebrniken wij nu dit getal 810 om daaruit de warnite-

productie te berekenen, dan vinden wij J2, dus geheel in overeen-

stemming niet de waarneming. De veronderstelling dat 900 een

drukfout of schrijfFout of althans een vergissing is, en dat 800 bedoeld

is, is dus Averkelijk niet gewaagd.

Voor de grootheid //. =: -^ vinden wij in de reeksen IV, V en VI

de waarden 2.5, 4.23 en 2.31.

Uit de medegedeelde reeksen mogen wij in de eerste plaats afleiden,

dat de warmleproductie als totaal effect beschouwd inderdaad toeneemt

bij toenemende prikkelgrootte op de wijze als door de opgestelde

formule wordt aangegeven.

Wij \inden in de drie laatste reeksen voor B,,., de xermeerdering

constante van het warmte-etïect en B/,, die voor de hefhoogte, inder-

daad de eigenaardigheid, dat B^ steeds kleiner is dan de bijbehoo-

rende Bh, een feit dat wij uit onze afleiding voorspeld hebben.

Hoewel ook daardoor natuurlijk onze afleiding nog niet bewezen

mag worden geacht, is dit feit toch een krachtige steun om i\c door

mij voorgestelde afleiding als een nuttige en bruikbare werkhypothese

op te vatten.

Scheikunde. — De Heer l>AKnris Ivoozkhoom bicdl namens den Heer

.1. .1. VAN Laai^ een medcdeeling aan: i/fh-cr lui i-rr/aoji (Ier

snit'lllijiii'ii run nistc /e</i'i'i-in(/('>i of d iihi/(/iiiiit'i/.

I. In dr oiidcrzoekingcn \aii van IIktkukn ' oxcr Tiiiaiualgameii

komt een smclllijn xoor, "') zooals die lol nog loc niet o\er een zoo

uilgebrcid xci'loop (\an O tol nagenoeg 100 al. "/„ k\\ ik is bestudeerd.

Dit komt wel hoofdzakelijk daar vandaan, dat <le smellleniperatni-en

der beide metalen zooxcr iiiteenliggen : l»ij tin 2i{l°.<) ('. bij kwik

—38°.(*) C, DaardcMir treft de smelllijn \nn het tin die \an hel

Ij Aka.1. Proelsclir. l'.»Ui>. (zie ook Vcrslug Akad. W-ig. li') Nov. 1'K)2. |). 1:20).

=) 1. f. hl. 18.
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KW Ik

kwik

kwik

-200

/„r^2:52'

pi'jiktiscli l)ij 100 .it.
'Yi^

kwik, zoodat de siiieltlijii \aji liet

/.elt's niet eens waargeiioiiieii is. \'oor de eerste keei- zien wij

dits een snieltlijn in zijn volle

\erloop, en hel is de \raa,U" of

llieoi-eliscli liet dooi- van Hktkrkn

<>;e\'onden liel<to|» Uaii worden

\ooi'S})eld.

Het antwoord daarop moet

bevestigend Iniden. Nemen wij

om te Iteuijiiicii de meest een-

voudige onderstelling aan aan-

gaande de molecukiire potenti-

alen [i van het tin als vaste stof

en ;ii van het tin in liet vloei-

baar amalgaam, iil. dat

,1^ =.^-c-, 7'-f A^7'/o.,(l-.;) ^
^^^

zou zijn. Daarbij is dan de onderstelling gemaakt, vooreerst dat het

uit het amalgaam nitkristallizeerende tin geen mengkristallen zijn, maar

zuiver tin — onderstelling, die door de proeven gebleken is nagenoeg

juist te wezen — en in de tweede plaats, dat noch de energie-groot-

heden e, noch de grootheden c functies van 7^of./'zijn. Later zullen

wij deze laatste vereen^'Oudigende onderstelling laten \allen, en aan-

toonen, dat een nauwkeuriger berekening der functiën ft en n^ liet

\'erloop der smeltlijnen ^vel kwantitatief, maar niet kwaUtat'u'f \qv-

andert. Het is ons er nl. om te doen reeds <ladelijk aan te toonen,

dat het gelieele kwalitatieve verloop, als in de liguur is voorgesteld,

reeds volgt uit de vergelijkingen (i) in verband met den (jaiui der

lo(jarlthiiiische functie van 1

—

,i'. Door gelijkstelling der beide poten-

tialen verkrijgt men nl.

:

{e, — e) — (q — r) T z= — RT lo<j (1— .f),

of e^ — e =z (j (de smeltwarmte van het vaste tin bij overgang in

het amalgaam) stellende, en de grootheid Cj — r = y

:

q — yT = — RTlo<i {l—x),

1
w^aaruit volfft T (2)

y

—

R log (1— x)

Dit is dan de allereenvoudigste gedaante der smelt lijii.

Voeren wij de smelttemperatuur Nan het zuiver tiji T^ in. .v. is

dan = O, en w ij verkrijgen

r

zoodat wij ook mogen schrijven :

31
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T =
2'

7

(o)

A'7'„

waiuicor \\ ij
—

" l>ij \frkortiiiu' = O slelleii.

7 '

Men z,iot oiiniiddellijk in, dal hij oiilwikkeliiiü' der louai'idiniisclie

fiuu'lie de loi'imile vc)(»r zeer ueriiiue waarden \an ./' overgaat in

'7

d.w ./.. in 1„ — -/ = — .r,

de gewone van "t Hoff'scIic Ibrinnle voor niterst verdiuuk^ oplossingen.

Zijn evenwel de oplossingen niel meer niterst AerduniK daii is het

niet hanger geoorloofd van de reeksontwikkeling van /(m/ (1—,r) zich

met een of t\vee termen te Aergenoegen, maar moet men /(M/ (1—.r)

laten staan.

Ik '/al nu laten zien, (hit inderdaad de benaderde betrekking

T =
dT

1- ()log{l—.v)

liet gevonden \ erloop kwaUtalief reeds aangeeft. Voor— vinden wij

:

dT^ T. O

dx {l—Olog{l—x)y 'l—w'
Terwijl T zelf vooi- /' =:: O in Tg overgaat en voor ,i' = 1 in 7"= O,

hetgeen reeds overeenstemt met het geteekende gestadig dalende ver-

dT
loop, l)lijkt nit -, dat deze grootheid voor ,/'= () wordt:

d,c

dT — - 7', () — — m\

Fig. 2.

de grenswaarde van \ vN "t llori', terwijl

zij \()C)r .r = J overgaat in x . Kr kan

nii nog ge\raagd worden of er een huig-

pinil zal zijn of iiid. In het door \an

IIktkkkn onderzochte g-e\al ti-eedl duidelijk

een hnigpunt (tp itij ./' :^ ().(S ongexeei",

in.ojir hel zou ook mogelijk zijn, dat het

verlodp was als in <le Nolgejuh» liguiu",

dus zcjndei" iMiigpiiiil. r>e|)alen wij daartoe

d'T
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dx' {l—Olo,i{\—j-)Y{\-,rY ,V-^ (1 _,,)•-• ^r^ (\—,vy- N

Hlijkbaai' wordt dus =0, waiiueoi- '20 :=z X is, d.w.z.

1—0 liuj {\—.r) — -10

1— lo,l{l— x) — 2— .

A'7V
Daar O ^=. j)osiiiel" zal zijn, zoo zien wij, dal liet l)iiiu|Miiit alloen

q
'

.

0[) kan treden als O Insschen 7^ en x iidi<il. Voor O^zz^u vindt

men ,/; =r O, voor O z= r: daarentegen ./ = 0.865. Een bnigpunt vor-

der dan w' =r 0.865 kan alleen optreden hij negatieve waarden van <(/

(^ = — X tot = {), waarbij .r = 0.,SI)5 tot .i' = 1). Maar er is

(jeeii buigpnnt, als O <^ ^'2 is> d.Av.z. wanneer

ot in Gr. kal.

is. In ons geval dus, waar 7'„ = 505 is, wainieer 7 > 2000 Gr. kal.

mocht wezen.

Echter zal deze laatste conclusie ge^^'ijzigd worden, Avamieor >vij

aan de benaderde formule (3) de noodige correctie aanbrengen. Maar
kei feit imn het mot/eï/jl- oj>fre(/eti van een J>ii'ui[niiit kan reeds geheel

door de eenvoudige formule (3) worden verklaard, en wel door het

beloop der functie log (1

—

x).

II. Wij gaan er nu toe over een strengere betrekkijig dan (3)

op te schrijven.

Wanneer men een toestandsvergelijking \an don \orni dei' van dkr

Waals'scIio aaiHioomt, zoo woi'dt de waarde \aii n^ \^k' iiioloculairo-

potentiaal van den component n^) als volgt :

::Sn, .RT 2 ,>

+ y_^ h - yi'h "n + ''. "1. + • • =) H- /' T lo;,^ .... (4)

Voor /> werd dan gezet

// = «1 6, + Wj /;^ -f

terwijl \()or (i de k\\ adratisclie betrekking

a = n^- «„ -f 2 n, ii^ a^^ + . . .

wevd aangenomen.

Nu is in de eerste plaats de aangenomen toestauds\ergelijking

31*
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{
/> -\- ,, ] I"— //) = ^ //, .

/.' 7' \doi' vloeistofïVii iiici udicf'! cxjict. iiiaar

in de Iwoedo i>laat> iii<>»'i niet \ (.'r.uelcii worden, dal de .m-ooUieid Tin de

hovenstaaiido iiitdridddiiu' \(nn- ii^ nog- een functie \an 7\ n^, ii.,, civ.

/al zijn. /.oodal n\'. de iiildrukkni.H' r, = ~ ten

(>j>zichte \an .i- niet \an de nn\i' ,/•, maai' \an de ui-de ,/ zal

worden, (iaan wij daarom lievei' uit van een meer aljiemeen gelion-

i\ou uiidiukkiuu' \()or Z, de totale poteidiaal, id. (in ons <>eval heh-

IteJi >ve slechts met twee enkelvoudige componenten ?<! en y<3 te doen)

n^ + «,

11 T ( ;/j loq —^ \- 71., loq^^—\

Wij vinden dan:

dZ 1

f'i = -r—= (f'i)n - , ^ ^ ("i' /'il -f 2 ''i ''., f'i, + >',' MsJ +
2 »i

H r— ("ifJii4- ".."i.)+ ^^'^^%

—

I

—

•

Met /^ + IL, = 1, /^i
= 1—.'', »2 ^ 't' verkrijgen wij :

of na herleiding:

/'i = \M. + f'nl - '""^ (Mn - 2 M,... + f^.J + ^2'% (1 - '4

De versclullende fnnctiën ;t zijn nu nog functiën van 7\ In analogie

met (4) kunnen w ij nu verder schrijven :

fij = ^j — Cj T — «1 A-* + ^<' ^' ^og (l—.v).

De lerm met k/fi/o;/ T—1) is niet in aanmerking genomen, omdat

deze wegens de gelijkheid dei' grootheden l\ in de vloeibare en in

V—h
de vaste |)hase toch weu' valt. \ erder zijn ('^W^l — 2 ji^.^ -f-ji.,.^ = «

— ".

niet meer \aii 7 afhankelijk ondersteld.

Nemen wij nu iu)g ter verki'ijging van Itetere aansliuting eenige

ho(»gere machten van ./ op (de fmictie Z zal toch zeker niet ahso-

iuul nauwkeurig een kwadratische functie \an n^,n.,, (Mc. zijn: de

o|tlossinL! \an I" uil de toestaiulsxei'gelijking geschiedt alleen ree(l>

minsteiiN do(ir een vergelijking van den derden graad), dan krijgen

wij dus ten slotte :

(vaste tin) n—i— T
\

(tin in vloeih. amalg.) fii=.',
— <•, 7-(ff,.»;'+ /?i.f'-f-7,.?;')+ 7v;y7o//(l-./-) j ^

>

Door gelijkstelling vindt men dan evenals in ^ 1 :
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7o -yT= {a, .v-^ -1- ^, x' + r, ,v^) - R T lo, (1-..),

of

De ynioltwannk' \-a\\ hot vasto tin in liet anuilfinani is iiii l)lijkl)aar:

'1
~

'h — (^<i
'-•' 4- <ii

'•" + Yi ^•') . (7)

Voor .1' = O o-aat ((i) (nor in

y

en wij kunnen dus weer schrijven :

1 "/or/(l-.r)

ot met — = «, = /?, — 1= y

:

7o ?o '?o

en dit is dan de meer naiiwkenrige formule, die in de |»hiats van de

eenvoudige betrekking (3) is gekomen.

III. Wij zullen thans laten zien, dat de gevonden formule de door

VAN Heteren gevonden waarden \an T liirmtitatief voldoende weergeeft.

'dr
Daar — — =:TgO, zoo kan men ^> met groote nauw keu rialieid

nit het aanvankelijk beloo}) der smeltlijn l)e[)alen. \Jü de op blz. ÏQ

van het [)roefschrift gevonden waarden van 7'voor .e =:: O at. "/„ kwik

(zniver tin), ,r = 0,1005, .r = 0,1710 en .r =: 0,2338 vindt men gemid-

dT
deld = 200. lUt de bepalingen van IIfacock en Kkvu.i.k tussehen

d.c

dT
X = O en ,v =r 0,1 volgt eveneens — = 200. A oor Ü moii-en wii"

div
" "^

dus nemen {1\ = 505):

200= =0,4.
505 —

De waarden van ((, (i en y berekende ik als volgt :

a = — 0,-^25 ; (? = 1,1 1 ; r = — 1.33 .

De formule (_8) wordt dus :
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""' " i._o,4%(l-^
'

i'ii liicniicdf \ inden wij <le noIuoikIo \\aar(lon \an 7'.

'
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sluitend kuiuuMi iiiakeu. Vergeten wij (huii-Uij niet, dat do foriinde

(8) altijd (och sleclits een benaderd'- formule blijft. Ook zal bij de

laatste waarden xnn .r de samenslelling van liet afgescheiden tin haar

invloed doen gevoelen. T)if is dan nl. geen ziiixer liii moor, maai'

bevat zeker l''/^, misschien zelfs 67o kwik.

Wat de waarde van q (de smeltvvarnite van het tin liij overgang

in het amalgaam) betrefi, zoo zal bij ,/' = () y = y,, zijn, d.w.z. =:

IU\ 1010 = 2550 (^r. kal. l>ii 25 «aat onze toriinik' niet meer
O 0,4

door, daar deze volgens de liovenstaande tabel slechts tot ongeveer

90° betrouwbare waarden voor T levert. Hij dif is ./ zzz 0,8 en dan

wordt volgens (7):

of 9 = 9o [14-0.325.?;^— 1.11 .t-' + 1.33 .<,"],

d.w.z. q = 1.185 q, — 3020 Gr. kal.,

terwijl VAN Heteren (bij 25°) uit clecl-oniotorische metingen + 3000

Gr. kal. vond ^). De overeenstemming is absoluut.

Merken wij ten slotte nog op, dat volgens de be[)alingen van

VAN Heteren en van Heycock en Neville aangaande de verlaging van

de smelttemperatuur A^an tin bij toevoeging \ix\\ geringe hoe\'eellieden

kwik r/o =: 2550 Gr. kal. moet zijn (zie l)0^'en), dan zien wij, dat de

door Person aangegeven waarde 14.25 X ii8.5 = 1690 Gr. kal.

veel te klein is. In een volgende mededeeling zal ik o.a. aantoonen,

dat ook de door Person opgegeven smeltw^armte van kwik vele

malen te klein is.

Dec. 1902.

Scheikunde. — De Heer P)AKHuis Roozeboom biedt namens den

Heer J. J. van Laar eene mededeeling aan: „Over het poten-

tiaal-verschil, hetwelk ontstaat aan het scheidimjsvhk van twee

verschillende, niet-nienghare oplosmiddelen^ waarin zich een

zelfde opgeloste elektrolyt verdeeld heeft."

1. Dat aan de fc'cheidingsx'lakte A'an twee vloeistoffen, die laags-

gewijze ten opzichte van elkaar gelegen zijn, zooals h.x. A\ater en

phenol, tengevolge der ongelijke verdeeling der neutrale moleculen

en der Ionen van eenzelfden opgelosten elektrolyt een potentiaal-

verschil ontstaan moet, is reeds in 1892 door Nernst aangetoond ^).

1) Zio blz. 49 van hel Proefscliriff.

-) Zeitschr. i'ür Pliysik. Chemie 9, 137 '.ISü-J).
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De door hem ucucnfii uildniUkinu- xoor de eleclroinolonschc kiwlit

is weliswaar afii-eleid \()or liet li'exaK dal een der heide ])iiasen een

rust,' opldssiiiLi' is, maar iiieii /iel oimiiddellijk in, dal dezelfde f'ornnde

odk \(>()r licl door ons ueslelde üCNal «ieldiii,- is ^).

\'(Miil(>(»|>iLi liicdl eeiiler de direcle iiieliiiii- \aii dit potentiïuil-

verseliil üceii Nooniilziehleii aan -). Maar nu er in den laatslen tijd

op dit gel»i«'d. /ij liet (tok in andei'e riclilinu', pi-ocfiuMninjien worden

vcrrielil, o. a. dooi- Rikskxi'ki-d ^), kan hel /ijn nul hebben de cxaete

theorie \an (hl versehijnsel Ie f>even, /ooals ik (He i-uini een jaar

ueleden, hij ck' bewerking van (hmi kaler Ie \crschijnen Leerboek

o\er Ek^klrocheniie, neersehi-eef.

nji(k'rslelkMi wij (mmi oph)ssing- van \\V\ in <le opk»sini(hkden

A, en Aj.

Aj Ag

Ts 01' ini evenwiclit ingetreden tussehen de iiict-iicdis.^oc'h'i'rdr,

electriseli nentraie aandeelen van het opgek)ste KVX in de beide pha-

sen, (km l)elu)eft ei' nog geen evenwicht te bestaan tnssehen de lonen

in (h' Iwee oplosmiddelen. Immers de gelijkstelling der thermodyna-

niischc potcniialen xoor aecpiivalenthoeveellieden der niet-gedissocieerde

aandeden in (k' beide ]>hasen (rcrdeeUngseren iridit) geeft :

'\v/, = fV7, (1)

Maar de Iwee dissociatie-evenwiehten geven :

'Vr/, = fV-+Mr/, ' 'Vr/,^f'A-,+ ''r/, • • • • (2)

l)''rhalv(' /al alleen

''A-,+ '*r/,= fV,+ ^/... (^)

behoc\('n Ie /ijn, en /on het een (jroitt locrdl wc/en, /oo ook nog

was. I'*r bcslaal dus Insschen de hnn'ii in (l(> beide oplosmiddelen

in hel algemeen iimi verdeelingsevenw iciil. I^r /uilen b.\ . in IkM

Iweede o|>losniiddel betrekkelijk te weinig K-lonen, Ie \ eel ('l-Ionen

/ijn. En dtuir hel niet aanwe/ige evenwicht in een evenwichlsloesland

O Zie ook HiEsKNKKLn, Wied. Anii. (i) 8, 017 (1002).

2) Ibid., 1. c.

•'') Nkhnst und HiESKNKKLD, 1. c. hlz. C.OO— 608; Riesenfeld, 609—615 ; 610—G24;

i(k In.iiifr. Diss., Cöllinirrn 1001
-. Hrrrmu'. Wir'.l. Ann. (\) 9. 243— 21.") (1002).
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trciclit over te gaan, zoo zulleji er K-Tonen van A] naar A^ over-

gaan, en aklaar in de grenslaag lilij\en, terwijl de korrespondeerende

vrijwortlende C^l-Ionen in de grenslaag van Aj blijven (omgekeerd

zullen er Cl-Ionen van A.^ naar Aj gaan, terwijl de overeenkomstige

vrijgeworden K-Ionen in A., I (lijven. Heide voegen zich in de grens-

laag Itij de zooeven genoemde gelijknamige Ionen). Het gevolg is

alzoo hel optreden xan een eiectrische (luhhellthtij en dus \'an een

j)oteidi.(t<ilre]'ficlii.l. En het is dit potentiaalverschil, dat het oorspron-

kelijk niel-voorhanden evenwicht tusschen de Ionen zal herstellen.

Mathematisch is dit alles in zeei- eenvoudigen \'orm te hi-eiigen.

Zij T^j het electrisch j)otentiaal van A^, T^, dat van A^, zoodat

L = r.^

—

Y^ den' {)otentiaalsprong aan de grensvlakte voorstelt (in het

door ons ondersteld geval is A dus positief), dan geldt voor het

evenwicht der K-Ionen :

Il —il

8

gelijk men onmiddellijk inziet, wanneer men virtueel een zoodanige

hoeveelheid K-Ionen van liidcs naar rechts de grenslaag laat pas-

seeren, dat de getransporteerde hoeveelheid electriciteit =z d e is.

Daar de grootheden ft betrekking hebben op aeqidvalent-hoeveeWieden,

en deze niet correspondeeren met één electrische eenheid, maar met

e (= 96530) electrische eenheden, zoo moet ti,. — u ,. noi»- do(»r e a-edeeld

worden.

Voor het e\'enwiclit der Cl-Ioneu vindt men op dezelfde wijze:

-^ ^ - Lde = 0.

8

Het teeken bij L is nu negatief, omdat door de negaticxe lading

de electrische energie^'erandering — A de is.

Wij verkrijgen dus uit beide betrekkingen, na deeling door de:

A = = (4)

Dat deze beide vergelijkingen voor L niet met elkaar in strijd

zijn, blijkt terstojid. Immers de daaruit voortvloeiende betrekking

leidt onmiddellijk tot (3).

Voeren wij in

:

|u = |Lt' 4- 7?T log c!,

waarin r de coveenirnfie der Ionen is, dan kan men ook schi-ijvcn :
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A-

A =

(,',_,.;.) + 7^7'%^
A'.,

'-'•- '-'1 Cf,

(o)

II. Xii is ()\('ral (i^z=i<'ri (slcclils lii de üi-ciishuiL!,' is Iciijio volg-e

(lei voniiinii' van <le (jiilthelltiag ovcriuaal aan posiliexc of negatieve

Ionen xoorlianden , dns is ook

en vinden wij dns door optelling der heide vergelijkingen (5):

1
L —

2s ^(''ar^''ri)
- ^('xr^'K)

. . . (6)

Uit deze laatste betrekking volgt terstcnid, dat in ri'rdunde oplos-

singen, waar de grootliedeii n' xnw de concenli-atie nagenoeg onaf-

hankelijk zijn, ook het potentiaalverschil L onafkanhelijk van de con-

centratie zal zijn. Of men dus veel of irciniij \\V\ zieh over de beide

oplosmiddelen laat verdeelen, men zal altijd nagenoeg hetzelfde poten-

tiaalverscliil L zien optreden.

Trekt men de beide vergelijkingen (5) van elkaar af, in j)laats

f ^K., ^Cl
van ze op te tellen, zoo verkrijgt men nog

(
lellende op -^ = —

^

• (7)

. (o)

'K,

Cr 1

' % 2 (^'a-f*V/) + ^k-I^k)

Stelt men nn

waarin A'/v en AV/ grootheden zijn, die van den aard tier beide

oplosmiddelen afhangen (en die bij verdunde oplossingen alleen tem-

peratiiniU\\\c\\v\\ zidlcn zijn; hel zijn de z. g. di-eliin/scoif/iciënten

der posiiie\(' en (\r\- iieLi;ilie\'e lonen —
- dan gaan (()) en (7) ox'ei- in

h = loq (G.0

KkXKci {7a)

Nn i-- dt' door Xkhnst langs andcrcMi weg geNondcn formnle voor

L nicl (tn/r forniidc .-) idcniick. l)aar A' bij Xkknst = V^— I^j is,
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/()(> is onze A = — E). Vorvaiinl lueii namelijk ii.—i^'j^- door

IITIojiKk; h' ^

—[i ^.^ door UT hxj Kci, zoo gaal (5) over in

RT , ^A., ET , Ca.
A = —— l(ui h i{

- ^^ ^— lot/ h ( 7
—'-

,

en (lil is de uitdrukking \a]i Nkrnst. Do grootheden Aa' en Kci zijn,

zooals wij i'eeds opmerkten, niet anders dan de z.g. ,/deelingseoëfficiënten"

der positieve en der negatieve Ionen. Immers voor de positieve Ionen

zou l).\'. hij het verdoelingsevenwioht gelden:

of

^'Kr^K. = ^'

zoodat Avij xerkrijgen —^ = Kk • Evenzoo voor de negatieve Ionen.

De door Nkrnst t. a. }). ^) gegeven betrekking

C
KkXKci= -^ XKkci.

waarin Kkcl <le deelingscoëfficiënt is der neutrale KCl-molecnlen, en 6\

en Cj de (/tó'.wc^ï^/f^vonstanten in de beide pliasen \ oorstellen, \olgt

onmiddellijk uit de thermodvnamisclie beteekenis dezer grootheden.

Want schrijft men deze betrekking in den vorm

UT [log Kk ^- lor/ Ka] = TiT [log C, — log C, + log K/ai],

dan gaat zij, lettende o}) {a) en op de betrekkingen

RTlog Kkci= f^Axv -'''at/. ' ^^^^'^ ^^ = 'SiC/ -f-^A- -f*'c7.

'

RTlog C, — f^AXY —f^A'e— ^^'cV,

'

onmiddellijk over in de identische betrekking

Niet de formule (5), maar de door ons uit (5) afgeleide formule

6 of {Qa) verdient evenwel de voorkeur, wijl daarin de lonen-eon-

centratiën geëlimineerd zijn, en nu^n een uitdrukking verkregen heeft,

waarin alleen nog de deelingscoëilieiënten Kk en Kci voorkomen.

III. Heeft de opgeloste eloctrolyt zich nu z(')0 verdeeld, dat de

totale concentratie in A, bedraagt <\, en c, in .1,, dan zullen wnj dus

hebben :

1) Z. f. PU. Ch. 8, Kis (!S<)lj.
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^A', = «1 t'i ; ''A; = «a '',5

waarin do g:root heden (\ en e, door eliemisehe analyse, «j en «, door

bepaliniicii van het gelei(lin,u\s\ennogen knnnen worden gevonden.

Zoo(h-;i 1111 ook nog L door de |)roef kan bepaald worden, is uit (k>

vergelijking (6^0 — te berekenen; nit {7a) daarentegen A^ X ^U7>
'^ K

('11 wij kimneii dus de grootheik^n Kk en Kei afzonderlijk Ie weten

komen, derhalve ook de grootheden

J^'a',
— ft'A', en ft'c/o — ii'(\ .

Uit (Gr/) \-olgt nog, dat L posifirf zal uitvallen, (zooals wij in de

liguiir onderstelden) wanneer

AV/> Kk

is. Alleen, wanneer toevallig K(ji=z Kx is, kan A =: O zijn. In het

ak/emeeii zal ei' dus altijd bij ttoee nlet-menyhare ophsnüddeJen een

potentiaal-verscJdl optreden, vxmneer een electrolyt zich over beide verdeelt.

Dit potentiaal-verschil is gegeven door \Qa),

Uit de vergelijking (7^/) volgt, dat ook de verhoiuUng der lonen-

concentratiën in beide oi)losnii(ldelen bij verdunde oj)lo8singen nage-

noeg onafiiankelijk van de totale concentratiën zal zijn. Deze ^-ergelij-

king kan ook onmiddellijk nit (3) worden afgeleid. Immers deze,

een ge\'olg van (1) en (2), d. w. z. van het verdeelingsevcnwicht en

de beide dissociatie-evenwichten, kan men schrijven :

r ^A' ^( 7

(fi' — ft' ) + (ft\., — ft' ., ) = — Vn' loij -^ + log~-^

en dit gaat na substitutie terstond in (7*1^) over. Immers

C ir Cf'i Cl' I Cl-

%/ T-^ +% -P- —llof)—^^— lofl
—

i

^Ki ^Cli % V^A..

De vergelijkingen (6rï) en (7^/) laten nog een belangrijke gevolg-

trekking toe.

Daar de grootheden Kk en Kci hij verdamde op\ossmgen s-peei^fieke

grootiieden zijn, zoo moeten wij dus nagenoeg dezelfde iraarden voor

deze grootiieck'ii vinden bij andere zouten, wanneer men dezelfde

oplosmiddelen A^ en A.^ i)lijft gebruiken. \'oor NaCl zal b.v. gelden

:

L' — -

26 A,Va V '^y<h J

waaruit dan, door proefondervindelijke bei»aling \aii L' en de groot-

heden ^^V((, en <^ya.> , <le beide groot lieden Kx„ en Kci kunnen bo-

paiild worden. De waarde, gevoiukMi \(tor A'* y uil KUL-oplossingen

in A^ en A^, moei dan nagenoeg identiek zijn aan de waarde voor

AV/ , bcpaalil uit Xa( "l-oph)ssingen in (h'zc oplosmiddelen.
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De gTOOtlicdcn L /iillcii l(Mig-evolg"e der oiiariiaiiUclijklicid \aii A'a ^'ii

Kei van de coiieentmtiën l)ij \erduiide oplussijiiieii, een Itijua vol-

koinen udditlef karakler draden. Zoo zal l)\'. iii (kvxdt'(k> oplosmidde-

len Aj en Aj

Lk( l
— LxaCl = LKNO:,— ^XaSO-,

moeten ,uevond(Mi worden. En zoo ook voor andere eombijiatiën.

Bovenstaande beselionwingen knnnen gemakkelijk worden nitge-

brekl over het geval van met-hinairc electrolyten als ('aCl^, ZnCl...

etc. Er znllen dan in de verschillende vergelijkingen nog de valenliën

r der lonen optreden, jiangezien de l'undanienteele betrekking (4)

dan overgaat in de meer algemeene

:

+ + - ~

+ -
VB VB

IV. De vraag, in hoever en oj) welke wijze de in (6) of {<oa)

gegeven waarde van L nog van de lonen-conceidratiën afhangt, kan

alleen worden beantwoord, wanneer wij met behnlp van een toe-

stands-vergelijkijig de waarden \an ƒ/' enz. berekenen. Xeemt men

de VAN DER WAALs'sche xergelijking ook voor xloeistofphasen als

geldig aan, dan verkrijgt men b.v. voor de molecnnlsoort ii^:

(i^ = - k^ T{ioy 7-1) - irr (^io<j^ - O + [0>)o-^' (»//.)«] +

n^ is hier het molecnnlgetal van hel o[)losmiddel. A'oor f> en a

is gesteld

:

b = //j A^ -\- n.^ b.^ + • • .

a = n^' (^11 + 2 n^ n^ a^.^ + 2 n, n, a^^ + • • •

Berekenen ^vij nn de waai'de \an

of wat hetzelfde is van

Dnidt men het oplosmiddel aan door den index 1 , het daarin opge-

loste, niet-gedissocieerde KC'1 door 2, de beide Ionen door o en 4,

zoo verkrijgt men dns voor n'.—n'^,, de nitdrnkkin"-
Al ' c/l

^

- {k,-k,)T{log T-1) + [(0^3)«-0'Jo) -T{{rM-Mo)] +
2:u^ 2
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IxMleiikt men. (lal //3 = //,, ^/, ,
= </,.,, <laii kan de laatste lenn

Itlijkhaar \V(»nleii \ ereeiivoudigd lol

2— Yr["lO'M—"o) + "2 (<'32— "42) + ''s ("33— ".m)J-

Xoov II' —n' viiidl iiKMi 1111 een der.uelijke iiitdrnkkiiiu'. Daarin

/.uilen exfiiwel de grüutliedeii k^, /'^ (de warmte-capaciteiteii dei-

zelfde loiieji, bij oneindig- gi-oot volume), ie,)„, ((%)„, {i]^)„ {i]X (^^^ energie-

ën entroi)ie-/('//.vA//^/(^// dezei- Ionen) geheel dezelfde zijn. Ook a.^.^,

a^ , 1-/33 en (t^^ zullen onveranderd blijven, zoodat wij voor het ver-

t^eliil (fi'^.—^^Vv ^ ^
^^'^A',
—^Vv,^

kunnen opsehrijven :

JIT
^)i 2:71

I -() y -o

"l(«31-«4l) ^<'l(«'31-«'4l)

V V'
+

n„ n ,

+ ('^'3.-^'4.) [jr- y-A + («33-^44) [-f-Y<

n, n

De op het tweede oplossingsmiddel betrekking hebbende groot-

heden zijn door accenten aangeduid.

Wij kunnen nu nog een stap verder gaan, en als eerste benadering

aannemen :

A3 = l>.i ,
i>\ = ^'4

' ^'33 = «4 4-

Schrijven a\ ij dan nogFF', n— ^ V , —;- =z v' , )t„ = Il (1

—

(() ,
— = e, ei /.,

dan verkrijgen wij dus ten slotle vooi' Z. :

L = 3i-»4i "3i-".n
, ,

./(!-«>' (i-«)f
+ ("3.- "4-2)

((i/.)

Daai- leniiexolge \aii lid \('r(leelings3ven\\ iciil -— -^ ^ konst.,
' (1— «>•

zoo is dus L \ an den \(»rni

of, daai'door hel (lissoeiatie-eNcnw iciil ^ -= konsl., ook \ aii «Umi \orni
(1— «)'•

Of L iiosiiicf, dan wel negatief zal iiilNallcu, liangl (his xoorna-

niciijk \an /-„ af. is

'«31
—

«41 ^«'si— «41<
V r

dan is L posiijcf. 'IVxcus ziet men <lal L Z-„ /.al loc- of afucnicu

nicl de hriiih' niaclil \;in nc, d.w.z. bij sicrk gctlissociccrdc clcclro-

lyteii, waai- ^f didii bij I is, nagenoeg met c'\

Dec. Ii)02.
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Scheikunde. — De Ileor Hakhuis Roozkboom Mcdt namens Dr. A. Smits

en \j. K. WoLFF, eenc iiiodcdcellii^' a;iii : nOrer de oinzetünr/.s-

siieUieul van l-oolo.üydt'
.''

Uit eene studie van Houdouard^) omtrent het evenwicht 2 ('Ofl^CO^-f-C,

waarbij iiebruilv werd «iemaakt van de versnellende werking van de

metalen Ni, (\), Fe voli^t, dat zij het evenwicht niet wijzigen, doch

alleen invloed lutoefenen op de SJieliieid cii <his katalysatoren zijn.

Door BouDOUAKD werd aangetoond, dat, terwijl C()„ in contact met

C bij ruim 1000^ practisch geheel in 00 wordt omgezet, naar

lagere temperaturen overeenkomstig het teeken van het warmteeilect

CO, + C = 2 CO—42000 cal. het CO.,-gehalte van het evenwichts-

gasmengsel steeds toeneemt totdat l)ij 445° practisch al het CO in

CO3 en C is omgezet,

Hieruit ^'olgt, dat CO, beneden 445° in metastableleii toestand \erkeert.

Onderzokk.

II. BereuUiui van deti katalysakn' en roo)'loopiije proefneinliiyen.

1. Het hier volgend onderzoek Averd ingesteld met het doel reactie-

snelheden te be[)alen in het metastabiele gebied bij toepassing van een

katah^sator. De toestel door ons gebruikt was in hoofdzaak gelijk

aan dien door Van 't Hofp aangewend bij zijn onderzoek omtrent de

omzettingssnelheid van knalgas in water. Het reactievat was echter

gevuld met een katal^^sator die op de volgende wijze werd verkregen.

Puimsteen werd in kleine stukjes gehakt, gedrenkt met een oplos-

sing van Ni(N03)2, daarna gedroogd, gegloeid en ten slotte geredu-

ceerd in een H,- of CO-stroom.

Bij deze reductie valt op te merken, dat zij in twee phasen verloopt.

Het grauwzwarte NiO-opper\dak wordt eerst geel ten gevolge van de

vorming van een suboxvde (Ni^ O?) '^) en wordt later bij totale reductie

weer grauw. Reduceert men bij liooge temperatuur, dan geeft reductie

met H2 of met CO oogenschijnlijk hetzelfde materiaal, — Reduceert

men echter bij een temperatuur van 445"^, daii zet zich bij rethictie

met CO op het gereduceerde Ni een laag C af.

2. De Avaarnemingen met puimsteen-nikkel verkregen door reductie

met H„ of door reductie met CO bij hooije temperatuur gaven liet

volgend resultaat ').

1) Ann. de Chimie et de Physique [7] 24, p. 5 (1901).

2) Muller, Bell (Chemical News 20, 258).

3) Het vernikkelen van den binnenwand van het reactievat was zonder invloed

gebleken: waarschijnlijk doordat het oppervlak van den glaswand Zb& klein was

vergeleken met het oppervlak van den katalysator.
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Hij :)\{P J<(Kik|nmt (liplienylamiiic) l)loek de activitoil \aii dcii

kala'.vsalor iiiol i-oiistanl. ( )[>eeiivolgen(lc vnllingcn ga\cii siccd.s

kleiiiero (li-iiksvoruiiiKlci-iiig-eii in eenzelfde tijdsverlooi).

Zoi» werd o. a. gevonden:
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<lc. dl'.

loq
,•^'

dt dt

De bepaling- werd verriclit hij 'MiT.

Hij de eerste proefneming werd nitgegaan van een (J()-di-uk \an

78B,8 mM. Hg; na 30 minuten l)edroeg de drulv 739,9 niM. Hg.

De drukvermindering in 30 min. was dus groot 4(5,9 mïM. Hg.

de
Nemen we voor — de drukvermindering per minuut, dan wordt

dt

!^= l,56.
dt

l^ij de tweede proefneming wej-d uitgegaan van een CO-druk van

535,3 mM. Hg en na 30 min. was de drulv tot 501,7 mM. Hg
gedaald. — Hier bedroeg dus de druk^'ermindering in 30 min.

33,6 mM. Hg waaruit volgt voor —^ t= 1,12
dt

Ci=:gemidd.van begin en einddr. bij de Ie proefneming= 763,35 niM. Hg.

^2^ il II ir II II II II 2e // = 518,5 ,1 f,

Berekenen we hieruit n, dan vinden we

n = 0,86,

waaruit schijnt te volgen, dat de reactie monomoleciilair is. ( )ni

iiieromtrent meerdere zekerheid te A'erkrijgen, wertl de orde der

reactie nog bij twee andere temperaturen bepaald volgens de methode

door NoYEs aangegeven. — In dit geval wordt 11 berekend uit de

volgende formule

:

^o

/
^1

10(1—

11=^1 + ^.-
log—

waarin t^ en t.^ de tijden zijn gedurende ^velke, uitgaande Aan ver-

schillende concentraties c\ en c^, hetzelfde deel der oorspronkelijke

hoeveelheid wordt omgezet.

Bij 256° verkregen we het \olgende resultaat

:

192
log-

, ,

"^200

n = 1 + = 1,1.^
, 525,1
log
^770,9

De proefneming bij 340° gaf

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3.

32
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huf

i +

60

58

519,0

792,8

0,92.

De ^vi^i^r)leminp:en l)ij de drie temperaturen 256^, 310° en 340°

leiden dus tot de conclusie, dat men werkelijk te doen heeft met

een monomoleculaire reactie.

c. Bepaüny der rmcüe-couMante hij 256°, 310'', 340°.

Deze bepalingen werdeji \erriclit met hetzelfde reactievat en met

denzelfden katalysator.

256° (kookpunt amylbenzoaat).

Tijd in minuten.
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die op deze wijze \verd gemaakt worden \erwi"'.ai'loos(l. De waarden

voor K verkregen hexinden zich in de laatste kolom onder de stip-

pellijn. De volgende lal)el heeft betrekking op de temp. 310°.

310° (kookpnnt diphenylamine)

Tijd in minuten
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310°

'l'ijd in iiiiiuiteu
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tot de noodzakelijkheid dat de reaetie-siiellieid eveiiredig zou moeten

zijn met de CO-concentratie in de 4''^ maclil, terwijl deze met de

1^^*^ macht dei' ('C)-coiicentratie evenredig l)leek te zijn. Deze hypothese

verwerpende blijven ons nog twee andere onderstellingen over.

Ten eerste:

I. CO := (J -]- O (met meetbare snelheid)

IT. CO -|- O = CO, (met onmeetbare snelheid)

Ten tweede

:

I. C()-4-Ni==:C + KiO
II. CO + NiO = CO, + Xi.

In het laatste geval behoeft niet aangenomen te worden dat een

der reacties met onmeetbare snelheid veiioo])!, ddch alleen, dat de

tweede sneller \^erloopt dan de eerste.

Wat de natuur van den katalysator betreft, meenen wij uit ver-

schillende proefnemingen te mogen atleiden, dat niet de koolstof,

maar wel het fijn verdeelde nikkel de katalytische werking uitoefent.

Amsterdam, Scheikundig Lab. der Universiteit. Dec. 1902.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan .Aleded.

No. 82 uit het Natuurk. Lab. te Leiden getiteld: Dr. L. H.

SiERTSEMA, Berekening van — uit de magnetische draaiing van

het polarimtievlak, voor stoffen zonder (disinijtiehand in het

zichtbare speeti
•urn.

Uitgaande van de eenvoudige verklaring van de magnetische

draaiing van het polarisatievlak, welke door Fitzgerald ^) met be-

hulp van het verschijnsel van Zeeman is gegeven, en onderstellende,

dat de vv-erking der magnetische kracht enkel daarin bestaat, dat de

dispersiekromme van een middenstof {n =/{?.)) over een afstand d

wordt verschoven, Aindt Hallo *) voor de magnetische draaiing co

2 rr dn
O) = z 6 ^ ,

X dK

waarin z den in de middenstof doorloopen weg voorstelt. De onder-

zoekingen Aan Hallo hebben betrekking op deelen van het spectrum

nabij een absorptieband, en hiervoor is de bovengenoemde onder-

stelling gerechtvaardigd, zooals blijkt uit eene formule, door A'oigt

1) Fitzgerald. Proc. Roy. '^oc. 63 p. 3L

-) Hallo. Diss. Amsterdam 1902, p. 7,
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uil ('i'iic >li('ii,ut'r(' ihcorio ariicK'id 'j. Willen we li;uir ecliler luepussen

(»|i |iimt(Mi \<'i'\N ij(l(M-(l \iiM een al)soi'i)tiel)aii(l, zooals het geval is l)ij

<lc maiiiietisclic di-aaiiiiu' van dooi-zielitige sloften, dan moeten we tot

eene meer alLicmeene loiinide \o\\ \'oiOT ternggaan "'')

>/ = 1 -4- Zi

Uit cenc eenvondige lierleiding blijkt dat, indien we mogen aan-

nemen, dat ondel- het somtceken in liet lAveede lid slechts één term

vooikonil. en dat ci,/x en ^/,^ klein zijn tegenover »>, de nieuwe dis-

perf-ieUrnniiiie uit de (t(us|)ronkclijke kan worden afgeleid door elk

I>unl te verschuiven over een afstand V- c/j'»'

—

:ri welke afhankelijk is

\an »> en dus ook \au de golflengte. De betrekking van FiALLO zal

(hui (k)orgaan, indien we d niet constant, maar evenredig aan /'

onderstellen.

Hoewel het onzeker is of voor eene Avillekenrige doorzichtige stof

de formule voor v. met slechts een term onder het somtceken mag

worden aangenomen, knnneii we eens bejiroexeu tot welke gevolgen

<lit zoude l('i(h'ji. Uit de elementaire theorie van het verschijnsel

van Zkkman \dlLii :

r _T= --—

,

m 4:7r

\Naaruit xoor de verplaatsing der dispersiekromme volgt:

e HT'V e Iir

m Ajt m Act V

Deze waarde is afgeleid \oor den absorpliebaud. Tit liet boven

behandelde volgt echter, dat we haar voor elke goltlengte mogen

toepassen, en wc vinden dus:

2rr e , A' dn ^, e ). dn
OJ =:: Z ^ Il ^=1 Z H — .

;. m 4jr V dl m 2 V dX

io
.

\ oor de draaiingsconstante (j = —- volgt hieriut :

z 11

e X dn

^ ^ m 2V' Jl
'

Welke fonuide mcreenkomt met eene van N'oiut'i, indien we de

daarin \oorkoniende constaule /• N'crxanLi'en door :

m 2

1) VoioT. Wied. Aiiii. (17 p. '.\',i\.

-) VüiGT. Wied. Aiin. (17 p. 341).

=») VoKiT. Wiod. Ann (17 p. XA.
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welke NN'aai'de ook direct wordt gevonden, indien we de magnetische

verscliiiivin,i>- -- c/, It hij Voiot .uelijk stellen aan die, welke uit de

elementaire theorie volgt. De door deze foniiidc iiitgedi-ukte dis-

persie der magnetische draaiing is ook dezelfde als die, welke uit de

betrekking van Bkcqukrel ^) volgt, en dooi- liein hij CS, en bij

kreosoot is bevestigd gevonden.

De gevonden betrekking voor q stelt ons in staat - te berekenen,

zoodra we voor eene stof de draaiingsconstante p en <le dispersie

dn— voor eene zelfde golflengte X kennen. We hebben immers
d).

"^ "^

e _2V dX

rn X dn

We zullen de berekening uitvoeren voor eenige stoffen bij eene

golflengte X = 589 mi. Daar de draaiingsconstanten r gewoonlijk in

minuten worden nitgedridvt, hebben we

2^

360 X 60

en vinden dus

e 2X3X10^" 2jt dX ^^, ,^, dX
- = —^—1— X »' — = 2.9G X 10' X r —

.

m 589 360 X 60 (/w dn

1. Lucht (100 KG., 13^0). Gevonden is ^) r = 553.10-*. Voorden

brekingsindex bij (1 atni., 0°) vindt Perreau ^)

X = 644, n—nn = 85.10-»

538 88.10-«

dX
waaruit volgt — = 0.65 X 10 ' en 0.58 X 10'. gemiddeld 0.61 X 10^

d7i

Onderstellende dat ?i—1 evenredig is met de dichtheid, volgt hieruit

voor lucht (100 KG., 13°.0) dx/dii = 0.648 X 10" en we vinden

- = 2.96 X 553 X 0.648 X 10' = 1.06 X 10'
w

Op dezelfde wijze vinden we :

2. Koolzuur (1 atm. 6°.5). /• =: 8.62 X 10 -«

— (1 atm., 0°) = 3.42 X 10'
dn

(1 atm., 6°.5) =: 3.50 X 10'

i) Becquerel. G. R. 125 p. 679.

-) SiERTSEMA. Gomm. Lab. Lei-.len Suppl. Nr. 1, p. 80; Arch. Neerl. (2) :2 p. 376.

3j Perreau. Ann. de Gh. et de Ph. (7) 7 p. 289.
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* =0.89X JO'.
m

3. \\'<ih'rstof [mx) K(i., i)°.r>). /• = 4:)(; XJ<>"
iU/(ln{l alm., 0°) =10'*

(85.0 KG„ 9°.5) = l.:iJ X J0«

- = J.77XJ<>'-

4. }\ (fft'r. Uit (ILspcrsiobopjiliniiou \aii Dikkt ') on de ina<'no-

lische (li-aaiiiii>-8c'0iislaiite O'.OJoO Aoht

-=:1.25XiO'
/«

o. ZiravehvoUtof. ()|) dezelfde wijze met r = 0'.042 wordt

gevonden uit bi-ekiiiLisJndices van van dkk Wiij.kjkn "-)

- = 0,745 X 1<>"-

(j. Kii-(iiis. /' = 0.01684 '). Met brekingsindices van Van dek Wil-
MOKN vinden we

ril
1.25X10'

Men kan opnici-ken. dal de hiei' <>eAondeii waarden van ,watde
ra

orde van grootte Ix'li-cfi, overeeidvome]i met die, welke oj) andere

\\ijzen zijn uexonden.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlinoh Onnes bieilt aan Mede-

d('('nn«i- N". 83 nit liet Natunrkundig- Lal)oratorium te Leiden,

;i('tit('ld : „Mrtlnxh'ii i'ii IniliiiiiiildelcH in (jehruik hij liet Cnjiuiecii

Ldliurdtoriiiin. III. Ihi reiL rijgen van baden van, zeer g^'l/j^'-

iii(i//>/i' ('Il stiiii(lr<isli<i<' hhfc h'iiiiicratinir in den cnjostaat.'

§ I. Ab'l bclnd|» \an den crvostaal, besclirexen in § 3 van Meck N". 51

S('|.t. '\)\) in vervolu van Me(k N", 14 ^ 8, Dec. "94i, kan men een

van (k'ii dampkrin,^ aff^'esloleji bad \aii tol \loeistol" verfbchl gas, dat

onder 2<'\\oncii of Ncrkiagdcn (bnk kookt, xcrkrijgen, in hetwelk de

l<'m|i('ratniii- \(»or ncIc proc\cn en mctinucn \oldoende geUjkmatig; en

stand\aslig is. iJcdiciil men zicli \an naiiciiocLi- zni\ ere uassen en \ er-

1) Di-FKT. Bulk Soc. Minér. S p. i>lS.

2) V. I.. Wii.i.icKN. Aicii. Mus. 'I'ryjcr lil. I. p. .V).

='-) IJoiiKi.. C. P.. l-js. p. |(»;c..
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(lii'lit men licl vcr(l;iiii|»t(' lias iclkens weer met comin-essie-iiinchtingen,

die, zooals de in Med. N". 14 Dec. '94, Med. X". 5:3 § 3 Sept. '99

en Med. N", 54 Jan. 1900 hesdireveno, aan de zniverlieid van het

gas geen afbrenk doen, dan kan men liet had oiKk'rhonden zoolang

men dit wenschl. \ acimmuiazcn zijn daarhij iiicl noodig, (zoodat

men dergelijke ci-yostaten voor meettoeylclloi \aii elke afmeting kan

houwen,) en hewerkingen in hel had kunnen evenals het'hijseheidven

\aii het vloeihaar gemaakte gas door kijkglazen worden gevolgd.

Aanleiding tot liet hesclirijven van den cryostaat in den in Med.

X". 51, Sept. '99 hehandelden vorm — een \orm, waarbij de afschenk-

inrieliting en liet had ieder meer op ziehzelf staan, zal eerlang

l)eselireve]i worden — l)ood de mededeeling van de nitkomsten

verkregen voor de dielectrische constanten Nan A'loeibare gassen.

(Med. X" 52, Oet. '99). Bij deze metingen kwam liet telkens slechts

op eene temperatnur (—90" of —182°) aan. Bij verschillende andere

metingen echter heeft een eenmaal in den cryostaat gedompeld meet-

toestel het geheele gebied van temperaturen tnsschen — 23° (kookpnnt

van chloormetiiyl onder gewonen druk) en — 210° (stikstof onder ver-

laagden druk) doorloopen met behnlp van in den cryostaat achtereen-

volgens afgeschonken chloormetiiyl, stikstofoxydnle, ethyleen, methan,

znnrstof en stikstof.

Eene beschrijving van de sedert gernimen tijd aangebrachte \erbe-

teringen bij dezen cryostaat, waartloor met behoud van de zooeven

genoemde voordeelen een veel grootere gelijkmatigheid en standvas-

tigheid van temperatuur ^Trkregen werd, is thans noodig geworden

voor de beoordeeling \ an <k' nauNx keurigheid der temperatuuropgaven

in de uitkomsten van verschillende metingen, bij welke van deze

verbetering partij getrokken is en die in de eerstvolgende mededee-

lingen behandeld zullen worden. Ik noem o.a. die, welke betrekking

hebben op de isotherme]i van tweeatomige gassen (Med. X^". 69, Mrt.

1901 en Med. N". 78, Mrl. 1902), en de vergelijking van den platina-

weerstandsthermomether met den waterstofthermometer (Med. X". 77

Febr. '02), bij deze beschrijving schijjit het mij wenschelijk, even-

als in Med. X". 5J, het gebruik van don cryostaat door een bepaald

voorbeeld toe te lichten. Ik kies als zoodanig de vergelijking van

den waterstofthermometer met den weerstandsthermometer, waarbij

tevens een thermo-element in het liad gedompeld was.

PI. I stelt den cryostaat en eenige der hulptoestellen op schaal, de

verbindingen schematisch \oor. Zij is op kleinere schaal uitgevoerd

dan PI. I van Med. N". 51, Sept. '99, — Avelke ik mij bij de vol-

gende beschrijving sie^ds naast de nu gegeven teekeningen geraad-

pleegd denk, — doch voldoeiide om de geheele inrichting te overzien,
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en eenige der wijziginucii duidelijk te maken. Terwijl dan PI. 1 \an

Med, N". 51 kan dienen om details van het niet gewijzifidc na te

gaan, is van het met sti-eepstippeliijn op PI. I van deze Meded. N°. 83

afgegrensde deel in PI. 11 eene delailteekening voor zoover deze hij

de l)esj)reking der nieuwe im-iehtingen nog noodig was, gegeven.

De aansluiting van de in PI. 1 geteekende toestellen aan eene eireu-

latie van gas kan door PI. 1\' van Med. N". 51, Se|)t. '99 worden

toegelicht. Wat de vergelijking van den platina-y> en waterstofthermo-

nieter Th i)eti-et"t, verwijs ik voor de aansluiting aan de verdere

toestellen op Med. N". 77 §3. Wat die van het thermo-element be-

treft moet ik voorloopig nog oj) de zeer schematisehe teekening PI. 1

bij Med. N". "27, INIei en Juni '96 verwijzen, de mededeeling van

eenige uitkomsten, bij \velke de temperaturen met een thermo-element

\vorden bepaald, zal weldra aanleiding geven om belangrijke nadere

verbeteringen in het gebruik der tliermo-elementen te beschrijven.

Behalve de drie zooevengenoenide meettoestel I(mi komt op PI. I en

II nog xoov een correctiethermometer, ?. Met de inrichting vanden

cryoslaat zelf heeft deze niet uit te staan. Hij dient in ons geval

om de gemiddelde temperatuur van de capillair \an den waterstof-

thermometer en In '1 algemeen om de gemiddelde temperatuur van

dergelijke, zich in hetzelfde deel van den cryostaat bevindende deelen

van meettoestellen, aan te geven. Op een glazen staaf zijji daartoe

twee s|)ii'alen van platinadraad gewonden, de een C, \()or het deel

\ au de staaf, waarlangs de temperatuur langzaam, de andere Si voor

dat, waarlangs de tempei'atunr snel verandert. De weerstand dier

spiralen kan met behulp van de toeleidingsdraden ?„„, verbonden aan

de co]itact plaateen ^^j, fej.^ en tl.^, en naar buiten geleid door het

Iniisje ?(,!> worden bepaald.

§ 2. Tu de eerste ])laats hebben wij thans eenige kleine verande-

ringen in den cryostaat te vei-melden, welke niel in veri)and staan

met het gelijkmatig en standvastig hoiidcii \aii de lein|)eraluur.

De straal van hel bij d PI. I toegelaten vloeibaar gemaakte gas,

woi-dt door de kraan //„ en het filter /" — deel uitmakende van een

kraanstuk, dat gelijk in Med. N". 51 beschreven is niet N, bij N, uit

deu ci-yostaat gelicht kan worden, en ook wel vervangen wordl dooi'

een ovcrhevelings-bnis, of een afsti-ooni-capillair met kraan builen den

ci-yostaat - gericht tegen een glazen wand, van waar het langs de

afschenktuit 1)^ in het bad stroomt, in dit geval een dubbel beker, B^^Bg,

(PI. I en II) geplaatst in de bekers /;,, />*.,, Ji^, van PI. I, :\Ied.

N". 51. Men volgt de uitspieiding van den straal over den wand door

de venstei's T,, het \ idicn van het bad door de vensters I". Het
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lillor /' dient voornamelijk om te voorkomen, dat Jnist op de i)laats waar
do straal het glas raakt zich oiidoorzichti*!; stof uit de toeleidingshuis

(koperoxyde etc.) afzet. In Ni'i-schfidcne gevallen bleek het echter,

dat niettegenstaande de zorg aan lid ziiiNcren besteed, zich nit het

vloeibare gas zelf, als het onder den (\\-\\k in den cryostaat verdampt,
bij die tem])eratnur vaste, oi)gelosle slof afscheidde, die het Itad

troebel maakte. Daarom werd dan, met afwijking van Med. X". 51,

een glazen tilterbeker C^ (PI. 1 en 11), met talrijke openingen C\„

(PI. II) in den bodem, aan de regenerator-s[)iraal h (PI. I Med. N". 51)

opgehangen en o]) den bodem van dezen beker glaswol gel)racht.

Dit tilter kan met het kraanstnk >S'« uit den cryostaat worden gelicht.

Bij de in Med. N". 51 beschreven iinichting Nolgt al het gas, dat

sedert de vloeistof uit de kraan trad gevormd werd, denzelfden door

de pijltjes op PI. 1 Med. N". 51 aangegeven weg. Bij de thans

beschreA'ene volgt het gas, dat het eerst, bij het volschenken van

het bad, verdam{)t, en dat hetwelk verder zich uit het bad ontwik-

kelt, in hoofdzaak een verschillenden weg. In afwijking van Meded.

N". 51 is nl. een klep D^^„ met veer D^.^ aangelu-acht, die de opening

van de afscheidvtuit D^^ voor gas nagenoeg afsluit, doch vloeistof langs

eene kleine opening D^^^ door de goot D^^ Iaat afvloeien. Stroomen

nu de eerste zeer groote gashoeveelheden nit de kraan, dan dienen deze

om op de in Med. N°. 51 aangegeven wijze (de }>ijltjes van PI. I

zou men aan PI. I van Med. N". 51 kunnen ontleenen) de gezamen-

lijke bekers en den geheelen cryostaat af te koelen, tenzij de toevoer

zoo groot wordt, dat de klep D^^ zich opent en het gas ook door

de opening R^^ in den ring /^ PI. 11 wegstroomt. Vormt later het

gas zich in den bekei' 7i„i zoo vindt ebt de kle[) D^^^ gesloten en

ontwijkt het enkel door de opening R^„ volgens den op PI. II door

pijltjes aangegeven weg, zoodat het alleen nog dient om de onmid-

dellijke omgeving van het bad tegen warmtetoevoer te beschutten.

Van zeer ondergeschikte beteekenis is het verschil in vorm van

de ringen A^ en R, in PI. II en in PI. 1. Med. N». 51. Het vindt

gereedelijk zijne verklaring in den wensch bij de opstelling van do

thans besproken meettoestellen zoo^•eel mogelijk gebruik te maken

van de deelen, die bij de proeven, opwelke med. N". 51 betrekking

had, gediend hadden. In dat ge\'al nu kon het bad ten opzichte van

de buis 7^^^ excentrisch opgesteld zijn. terwijl thans eene centrische

opstelling gewenscht was. Aan bestaande afmetingen \nn toesteldeelen

is het ook te wijten, dat bij de thans beschreven proeven het bad

iets te hoog ten opzichte van de kijkglazen, F^ geplaatst moest wor-

den, wat natuurlijk, zoo men geheel vrij geweest was bij de con-

structie gemakkelijk te \crmijden was geweest.
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T(tl iiKMM-dtMo hoscliiilliii,!;- \;iii liet Inid legen warmtetoevoer dient

de l)ij de inrichting van Med. N". 51 niet aanwezige glazen ring

A^j. Hij is evenals de andere bekers en glaseylinders 7i, , />, , />.,

,

/i^ , /j,i , />„,, '^ii" binnen en bniten verzilverd, de laatste niel iiii-

zondering telkens van een verticale strook in hrcHMlte ongeveer oxer-

eeidconiend niet den weerstandsthermometer p.

De eoniselie rand B,, is los gci)laatst op den beker B^,. Kookt

de vloeii^tof op zoo vloeit zij langs den treclilerwaiid terug in />\,,

\vordt (M'liter wanneer J\^ reeds tot den rand gevuld is nog meer

bijgeschonken dan gaat deze overtollige vloeistof in den beker /i„, over,

welke beker \oor men tot eene meting overgaat eveneens ge\ul(l wordt.

Wil men de omgeving van het bad sterk afkoelen, zoo schenkt

men ook nog de bekers /?, , /i, , B^ vol. Intusschen moet men niet

uit het oog verliezen, dat zoo dit geschied is, verdam|)ing onder lagen

druk zoolang er nog vloeistof in de buitenste bekers is, een vacuum-

poinp van groot vermogen vordert.

Het bad zelf verdampt slechts langzaam. In plaats van de dubbele

bekers B^^ B^^ zou men een vacnumglas kunnen nemen om nog

geringere verdamping te verkrijgen. Dit is ook Avel geschied (verg. § 3).

Het is echter moeilijk zich vaeunmglazen te verschaffen van de

vereischte afmeting en zoo zuiver op maat afgewerkt als voor een

richtige werking van den nader te beschrijven roerder noodig is. Ook

loopen fijne in het liad gedom])elde meettoestellen het gevaar, dat

een vacnumglas wel eens springt.

§ 3. Oin het doel van de in de volgende ^^ te beschrijven inrich-

tingen in het licht te stellen schijnen mij de volgende uit\veidingen

geschikt.

Bespreken wij eerst de verdeeling van de tein]»eratuur in het bad.

Reeds wanneer de vloeistof regelmatig kookt vindt men in de onderste

lagen in overeenstemming met d(Mi hvdi-oslatisclicn druk een hoogere

temperatuui- dan in de bovenste. Treedt nu, gelijk bij veel verlaagde

druk, zoo men niet kunstmatig het koken te weeg bi-engt, in

dcu regel geschiedt, verdam] ung van het oppervlak in jdaats van

koken, zoo kan de temperatuiii- iii de hoxcustc lagen \aii hel bad

belangi'ijk dalen beneden die in de onderste. Als de vloeistof dan

])lotseling 0|>k()okt, zooals steeds zal geschieden, wanneer men niet

krachtig roert, dan k(tuit in de temperatuurverdeeling in het bad

en derhalve in de leniperaluur van een daarin geplaatsten meettoestel

een onverwachte vei-andering. Hij metingen als waarmede wij ons

thans bezighouden, kunnen dergelijke onregelmatigheden en scliom-
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melingen naar plaats en tijd in de temperatuur \an het bad niet

worden toegelaten

.

Van de verseliillende nietlioden oni plotseling opkoken te veriiinderen

is het te weeg brengen van kleine gasbelletjes door het sterk galvaviseh

verhitten van een korten weerstand (kookdraad) wel de meest eejivoudige.

Wanneer echter onder de achtereenvolgens in den toestel te brengen

gassen ook bi-andbare vooivkomen, en de mogelijkheid van het ontstaan

van een ontplofbaar mengsel met luciit dus niet uitgesloten is, is

de toepassing van dit hulpmiddel niet zonder gevaar. Ook kan het

bezwaren medebrengen, dat l)ellen \an hoogere temperafuni- langs

deelen van den meettoestel strijken.

Men leidt verder om het koken te weeg te brengen xeelal een

gasstroom door de vloeistof, welke gasstroom echter het bezwaar heeft

van het verdampte gas te verontreinigen. Om aan dit bezwaar tegemoet

te komen heb ik een stroom van het gas zelf door het bad gevoerd.

Dit middel werd bijv. toegepast om in den zooeven genoemden (slot xau

§ 2) vacuumbeker de kookvertraging Ie vermijden en tevens het bad

door den stroom van gasbellen in flinke beroering te brengen. Doch

ook aan dit hulpmiddel zijn verschillende bezwaren (meestal voort-

vloeiende uit condensatieverschijnselen in het toeleidingsbnisje of te

hooge temperatuur der gasbellen) verbonden, die mij de voorkeur doen

geven aan de in § 4 beschreven inrichting.

Wanneer echter de gelijkmatigheid van temperatuur over het bad

ook al verkregen was, zou toch wanneer de crvostaat op de in Med.

NO. 51 bedoelde wijze gebruikt wordt, niet aan de eischen van zeer

nauwkeurige metingen voldaan zijn. Er blijft nog een systematische

geregelde stijging van de temperatuur o\'er, omdat het gebruikte gas

nimmer geheel zuiver is, en het meer permanente deel het eerst vei--

dampt. Voor het geval dat de meettoestellen meer tijd noodig iiebben om
de temperatuur van het bad aan te nemen, dan waarin de temperatuur

zooveel verandert als de met het oog op de nauwkeurigheid der waarne-

mingen toegelaten onzekerheid van de temperatuur bedraagt, zijn nauw-

keurige uitkomsten zonder verdere hulpniichlelen niet te verkrijgen.

§ 4. Wij kunnen thans overgaan tot de beschrijving der inrich-

tingen, die het eigeidijk onderwerp van deze mededeeling uitmaken.

De gelijkmatigheid \'an de temperatuur in het bad wordt verkregen

door roeren. De roerder Xn i'^ aangebracht concentrisch met het bad,

waardoor de ruimte voor het opnemen van meettoestellen, \an welke

ruimte de roerder (als in JMed. N". 27, Mei en Juni '96 PI. III) door

een beschermingscyK::der §o gescheiden is, op de in het algemeen

meest voordeelige wijze beschikbaar blijft (verg. de figuur links op
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PI. II). De bovenste ring Xm i^ voorzien van klepjes Xo4 rnstendeop

openingen vun denzelfden \'orm. Beweegt de roerder in de cylinder-

vorniige rnimte tnssciien ^„ en B^^ dan slniten de klepjes zich bij

opwaartsclie en openen zij zich bij nederwaartsehe beweging. De

ol)^vaarts(•lle be\\eging wordt verkregen met behulp van de draadjes

Xi, de neei-\\aarlsche door het eigen gewicht van den roerder, die

daartoe niet behulp xan de stijltjes Xos bezwaard is niet den mas-

sieven ring Xo2- 1^6 behoefte aan een snellere beweging van den

roei'der als op deze wijze verkregen werd, waarvoor dan een con-

slructie met stangetjes in i)laats van draadjes noodig zou zijn, deed

zich nog niet gevoelen. De scharnierbeweging der klepjes geschiedt

langs gekromde pinnetjes Xo4i- ^^ volledige doorsnede van den roerder

rechts op PI. II geeft de klepjes zooals zij zich gesloten, de doorsnede van

Xoi daarboven zooals zij zich geopend vertoonen. Bij het op en neer

bewegen van den roerder en het ontwijken van dampbellen maakt

hun beweging den indruk van die van de vinnen van een visch.

Van groot belang is het volkomen loodrecht op en neer bewegen

van den ring en de zuiver verticale stand van den beschermings-

cylinder l^ en den beker B^^, daar met het oog op de gewenschte

werking der klepjes tusschen den roerder en de cylinderwanden slechts

een enge i-uimte mag overblijxen.

De beschermingscylinder S^ wordt tusschen 2 mei iiilhollingen voor-

ziene ringen §i en §., opgesloten, waarvan de bovenste met glas-

buisjes I, steunt tegen de ring §,. Door de werking van de veer §3, en

den boog B.^„ wordt deze ring tegen den ring ?g gedrukt, waaraan de

beker 5„, met geslepen bovenrand door koordjes vastgesnoerd is.

Aan dezen ring §„ zijn tevens bevestigd de haakjes, §j, tegen welke
de bovem-and van den beker B^^ door koordjes aangedrukt wordt.
Op deze wijze is eene cylindrische ruimte voor de pompbeweging
vaji den roerder afgesloten.

Het was raadzaam de gelieelc ruimte, die de buis F, aanbood, en
die overeeidcomt met de voor een meettoestel beschikbare ruimte in

hel bad, \()or het doorlaten van een meettoestel vrij te laten. Der-
halve zijn de (b'aadjes Xi, zeer (bume met staal omsponnen zijden
koordjes, do(.r 'A openingefjes E,, iu het dekstuk F van het bad en
ver\(.lgens oxci- ec]i katrolas x^ met drie groeven geleid naar een
treksluk x.- <hil door een enkelen draad, geslagen om de katroUe-
tjes X. ''11 Xf., bewogen wordt, liet trekkoordje moet van buiten de
kast af l>ew()gen worden, terwijl een volkomen luchtdichte sluiting

moet blijven beslaan. Dit wonW verkregen door liet door een caout-
ciiouc iHiisje Xn, te leiden, dal bij x«o Inchldicht op de cryoslaatkast
sluit en waarin hel draadje bij Xe, luchtdicht bevestigd is. Om het
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caoutchoucbuisje is een dunne staaldraadspiraal gewonden. De wan-

den van het buisje bieden op deze wijze een voldoenden weerstand

tegen den dampkringsdnik om diclitzuigen voor 't geval, dat in den

crjostaat een lagen druk lieerscht, te voorkomen, terwijl zij tocli

rekbaar genoeg blijven om het koordje in zijn beweging te \'olgen.

Met behulp van het wieltje x? wordt dan een regelmatige op- en

neerwaartsche beweging van den roerder verkregen.

§ 5. Een standvastige temperatuur wordt verkregen door telkens den

druk, waaronder de vloeistof in het bad verdampt, in te stellen ^'ol-

gens de aanwijzing ^^an een met het bad concentrischen weerstands-

thermometer p. De laatste vormt een wezentlijk deel van den thans

beschreven crvostaat. De diameter er van bepaalt de grootste dwars-

afmeting van meettoestellen, die in het bad gedompeld kunnen wor-

den en dient dus, gelijk hier het geval is, overeen te komen met

dien van de buis F^. Van de constructie van dezen thermometer

is met het oog op de vergelijking er van met den waterstofthermo^

meter reeds een beredeneerde beschrijving in meergemelde Meded.

N". 77 door B. Meilink gegeven. De toeleidingsdraden worden langs

openingen R^^, R^^ PI. II in de eboiiietringen R^ en R^ door de stop in de

afvoerbuis T^^ PI. I naar buiten gevoerd. Zij zijn op PI. I en II met

dezelfde letters voorzien als op de plaat bij Med. N". 77.

Is het bad op de gewenschte temperatuur gebracht, zoo stelt men

den galvanometer in de brug van Wheatstone, die tot het meten

van den weerstand van 2> cliënt, op O door geschikte weerstanden

in te schakelen. Zoodra de afwijkingen van den galvanometer daar-

toe aanleiding geven wordt een sein gezonden aan den helper, die den

druk in den cryostaat regelt, om dezen druk te verhoogen of te \'er-

lagen, waardoor de temperatuur van het bad stijgt of daalt. De

inrichtingen, die hierbij dienen, worden aangegeven in PI. I, waar

de afzonderlijke toestellen op schaal, de verbindingen schematisch zijn

aangegeven, (men vergelijke Med. N». 51 PI. IV). De helper heeft

tot zijn dienst den oliemanometer A^, die met behulp van het kraanje

A;„ en bij geopend kraantje A\, langs X, en A^ (verg. PI. I Med.

N". 51) in verband gebracht wordt met den crvostaat. Sluit men

het kraantje A^^ zoo zijn verder de drukveranderingen in den crvostaat,

aangegeven door het drukverschil met de in het reservoir A^^ tijdelijk

afgesloten hoeveelheid gas, door de beweging xan de olie zeer nauw-

keurig te volgen. Worden door de een of andere oorzaak de druk-

veranderingen aanzienlijk, wil men het regelen staken, of tot een

anderen druk overgaan, zoo voorkomt het openen van het kraantje

X,, het overstorten van olie. De drukveranderingen in den crjostaat
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krijgt men (Uuir do lijno krmioii V^^ en V,., tuin de regelleiding }\^

meer of minder te openen. Twee gevallen zijn hier te ondersehei-

den. Werkt men bij gewonen druk dan kan men gewoojdijk \ol-

staan mei den crvostaat op een iets lioogeren druk dan die van de

atmosfeer in te .stellen en door de kraan V^., in \erl)and te brengen

met een gashouder Gdz. of daarvan weder af te sluiten, al naar dit

noodiu blijkt: door den veiligheidstoestel van groote capaciteit Y^

onl wijkt het gas uit den cryostaat, zoodra de druk een voor deJi

toestel aangenomen grens overschrijdt. Werkt men onder \erlaagden

druk, zoo wordt de cryostaat nadat de verlangde drukverlaging met

de zuigpomp der circulatie Kch. 1 verkregen is xan deze afgesloten

en door kraan J",., in verband gebracht met de alsdan op lageren

druk gestelde zuigpomp aan Kvh. '2., als hoedanig natuurlijk soms

ook (lez(dfde zuigpomp als bij Hvh. 1 kan dienen. De geleidelijkheid

der \erdamping wordt bevorderd door de verbinding met een o\)

verlaagden druk gebracht reservoir, Vac. PI. 1. Neemt meji eeji

reservoir \an grooten inhoud zoo kan men ook zonder zuigi)()mp

werken, hetgeen van belang kan zijn wanneer men bij de metingen

trillingen wenscht te \ermijden. Zoo werd bij het bad van stikstof

onder verlaagden druk l>ij E.r/i. 1 aan de leiding verbonden de liulp-

compressie-pomp van Meded. N". 54 PI. Vil en diende als vacuum-

reser\'oir de vermelde ketel van 5 M'. (in Med. N". 14 § 10) die

vooraf langs }\^ en Y^, luchtledig gepompt werd met een nader te

beschrijven vacuumpomp van Burckhaj^ut, verboudou aan i\o leiding

bij /•;/•//. 2.

Met een eidvel woord zij hier nog vermeld op welke wijze gewoon-

lijk te werk gegaan wordt om een goed gevuld bad onder lagereji

druk te verkrijgen. Men schenkt eeji eerste maal deii did»belen beker

7>„,, yj„.,, of meerdere, />\, B.^, /i, \(»1 l)ij gewonen druk en begint

nu iaiijis )^,,, terwijl alle andere kranen gcsldtcii zijn, langzaam

den druk Ie xcrlagen met behulp van de |((»ui|), die gewoonlijk

voor de circulatie dient, ICi'/i. 1, waarbij opkoken \ernieden wordt

met behulp \an de in § 4 beschrexcn roerinrichliuü. Is de xcrkregen

<lruk bereikt zoo gelid^t hel in den regel niet dooi- de kraan h^ zoo

weinig ^as toe Ie laten, dal niel een oogenblik de ci-vostaal nagenoeg

op gewone drukking lei'ugkomi, althans ongewcnschte groote dndv-

schonnnelingen \oorkftuieu. l);iaroui is het beier \ «mm- het bijschenkeu

)\^ te sluiten, en den crvostaat do(»r ) .,. met den gashouder in

verband Ie brengen. Zoolang dan de bekei' />„.j nog luel xolgeschoidven

is, laat men het uit den crvostaat komende gas in den gashouder

door )',j ontwijken. Is de beker />„.^ gevuld, hetgeen blijkl dooi'dal

het niveau in B„^ gaal stijgen, zoo begint men opnieuw ( y„ ge-
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sloten 1\^ tioopeiid) dcii druk te xcrlaücn, wal j^ewoonlijk als iih-h

niet een vacnnnipoinp xan ,i>i-()ot vennoten *^el)rnikt, eeni^ien tijd duurt.

Men seheidvt dau wedei- nieuw als x'oreji l>ij, eii liei-Iiaalt dit zoo

noodig nog een paar inalcii. Wanneer de bekei onder den gewenschten

gerednceerden druk xoldocnde gevuld is, begint men den drnk

niet het vacunni-reserxoir /ooals boven beschreven werd te regelen.

Op Pi. 111 /ijii ('CU paar gralische \(»orst('lliuge]i gegexeu van het

verloo[/ van de leuiperaluur vaii het bad. De ordinaten stellen in

centimeters den uitslag op de schaal van den galvanonieter voor. De
abscissen den tijd in minuten; Fig. 1 lieeft i)el rekking op eene meting-

in methan bij gewonen druk; 1 cm. uitslag van den galvanonieter

komt ongeveer overeen met 0°,009. De leemte in de tignnr wijst een

magnetische storing aan. Fig. 2 heeft betrekking op zunrstof onder

verlaagden druk; 1 cm. uitslag van den galvanonieter komt overeen

met 0°.0Ü5. Zij zijn ontleen<l aan bovengenoemde metingen vaii Mkii.ink.

De temperatuur, die bij de meting behoort, wordt met behnlp van

grafische voorstellingen, die zich over het geheele verloop der meting

uitstrekken en uit welke de op PI. III, afgedrukte stukken genomen

zijn, be[)aald. Voortdin-end worden daartoe ongeveer twee keer per

minuut de aflezingen \an den galvanonieter opgeteekend. Uit de

verkregen grafische vooi'stelling wordt met den planinieter de gemid-

delde ordinaat afgeleid, welk gemiddelde als de tem[)eratuur van het

bad gedurende de geheele meting wordt b-schouwd.

Natuurkunde. — De Heer Korteweg doet eene mededeeling: „Over

j)/()(>/piiiifi')i, ('Il hijhehoorende ploo'wii 'm de nahijlLeid der rand-

HjiD'ii niii hef ly-rldl- run van ukk W \a[,s."

(Zal in het verslag der volgende vergadering verschijnen).

Voor de Boekerij worden aangeboden.

1" door den Heer Bakhuis Roozeboom de dissertatie van den Heer

\V. .ï. VAX Heteken : ,/ Onderzoekingen over Tinamalgamen"
2" door den Heer H. O. van de Sanoe BakiuyzivX de dissertatie

van den Heer Ant. Pannekoek : ,/Untersuchungen ülier den Licht-

^vechsel Algols", die don iidioud ervan mondeling toelicht.

Na resumtie van het behandelde wordt de ^'er^aderin^ "-esloten.

(8 Januari 1903).





KONINKLIJKE AKADKMIE VAX WETENSCIIAITEN

TE AMSTEKDAM.

VKRSLA(i VAX DK GEWOXK VP:RGADEKING

DER WIS- EN Js^ATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 31 Januari 1903.

Vovfzitfcr (iraarii'^) : de Heer D. J. Kokteweg.

Secretaris: de Heer -I. D. van dek Waals.

Ingekomen stukken, p. 514.

D. .f. KoKTKWKG: ,,Plouii)unton en bijbehoorende plooien in de nabijiieid der randlijnen van

het i-vlak van van ukr Waals'', p. 515 (met 1 plaat).

J, J. Hallo : „De waarde van enkele magueto-optisehe kuustantcn". (Aangeboden door den

Heer P. Zekmax), p. 535.

J. K. A. Wertiieim Salomonsox: „Afleiding van de wet van Wkbeu uit de prikkelingswet".

(Aangeboden door den Heer Winkleu), p. 539.

A. H. SiuivS: „Eenige verschijnselen, die met den loop der stroomlijnen in electrolyten in

verband staan". (Aangeboden door den Heer Louentz), p. 543.

H. E. J. G. DU BoLS: „Over negatieve zelfinductie". (Aangeboden door den Heer van dek
Waals), p. 550.

A. P. N. Fkanchimünt : „Over de zoogenaamde verbindingen van sulfoncarboonzure zouten

met neutrale zwavelzure esters", p. 555.

J. J. VAN Laak: „Over het electromotorisch gedrag van amalgamen en legeeringen". (Aange-
boden door den Heer Baiviuis Uuozeüdom), p. 558.

J. J. VAN Laau: „De smeltlijnen van tinamalgamcn en legeeringen". (Aangeboden door den
Heer Bakhuis Roozeboom), p. 576.

Het Proces -Ycrluial der ^•urig•e \erg;uleriii«j^- wordt gelezen en

goedgekeurd.

De Vourzitter stelt de \raag of met het oug u|) liet gering aantal

Leden dat tei vergadering is kiiinien verschijnen, de zitting een

week zal uitgesteld worden. In <K' >iaiiiten is echter nergens een

iiiiiiiimiiu aaiilal IrcK'ii Liciiot'iiid. daarentegen is in het Reglement

\\v\ de hepahiig ()|igen(>men (ho de \('rL>a<h'ring ck'r Natuurkundige

Akleeling zal gehuudcn wordeii (tp di'ii hiatsten Zaterdag der maand.
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Hij mooiil «lus (lal liet Itcter is de /illiii^i,' lo lalcii (looi'uaan. Nioiiiaiid

vci-klaai-( zich (laai'lc.ii'eii.

IiiLickoiiioii is ecu hoi'iclil \aii «Icii \'(»oi-/,ill(M' dal liij door oii,ü,o-

stoldliei<l is \erIiiiidord Ier vcrgadcriu;:' iv \ orschijueii, terwijl <le

II. II. LoHKNTZ. VAN Bkm.mkt.kn eii J. A. (\ Oi Di'.M \Ns sclirifteli jk liiiiiiie

afweziglieid hebben veroulschuldigd.

Verder is ingekomen een sehi-ijxeii \aii Jiel IVsInui' (\ry Inler-

nalionale Associatie der Akademiën, waarin wordt niedegedeeld :

1". dat de nicnw opgerichte „British Academy for the promotion of
hisforlcal, philosophical and phih/o(/ical studies" wenseht toe te treden

tot de Associatie, en 2". dat verschillende vragen zich liehhen \(»or-

gedaan waaronitreiit het Bestuur de meening der deelnemende Akade-

miën zon wenschen te kennen; onder deze de belangrijke vraag omtrent

de betrekking der Associatie ten opzichte van internationale weten-

schappelijke ondernemingen, die niet \an de Associatie zijn uitgegaan.

Daarom wordt voorgesteld, dat de Associatie reeds in lOOo zou

l»ijeenkomen en deze bijeenkomst niet zou wachten tot 1004 zooals

oorspronkelijk was voorgesteld.

Dit schrijven is reeds in de Letterkundige Afdeeling lei' sprake

gebracht en de Letterkundige Afdeeling heeft gemeend, dat tegen

het toetreden der British Acadeniy tot de Internationale Associatie dei-

Akademiën geen bezwaar f)estaat, maar dat de overige punten waar-

over sj)rake is wel zouden kunnen worden uilLi('s((>l«l of scjn-ifielijk

zouden kunnen behandeld w()r<len. Daar dit ook de meening is dei-

beide gedelegeerden van onze Akademie stelt de Voorzitter voor

dat ook door de Natuni-knndige Af<leeling aldus zal worden besloten.

Xieuiand verklaart zich daartegen.

Nog is ingekomen een schrijven \aii hd ,/('ouiité rouiaiu pour

feler Ie 25">*' amiiversaire i\\\ I*. An(;i', Sk(( mi" met xcrzoek tot

a<lh«'sic. Daar de Ibn-r Skcciii op gecncrici \\ ij/,»' a;in ou/.c A kadcinic

is verbonden geweest, kan <le Aka«h'uiie als zoodanig niet aan dat

^ erzoek \oldoen.

Hel Ncrslau' der (ieoloL;isclie ('ouiuilssic oxcr 11X12 wiirdl lol d(>

volgende vergadering iiil.uesicid, e\eu/,oo de uirdcilccliuii \au (\v\\

lb'<'r S( IIKOKDKK \AN UVM Koi.K.
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Natuurkunde. De lli'cr Koinr.wiu- doei ('cnc mcdedoeliiiji,-: i,Onn'

jt/(io/pi/ii/i'// i'ii hlihi'liodri'ndi' ii'ooini in, di' iKahijlnid (hr ruiul-

Ujiit'ii run lirt if.'-/7r//i- ran VAN dkk Waals."

(Metlog'jilcokl in de vergadering van 27 December 1003j.

Ekkstk beschrijvf.ndk gedkelte.

1. Exonals in mijne uTfu'orii' (/i'/hrtt/c drs /i/is"'') woii^ch ik l»ij

dit opslel Jiaii liot hcloogciide ^cdcL'lte een lickiKtpi dxcrziclif der

verkregen resnllateii vooraf te doen gaan.

Zooals bekend is ligt op <le i-andlijn ./= O \an het if'-oj)i>crvlak

van VAN DEU Waals : ')

Xpz= - MRT loffi v—h^)—--^MRT{.cl0!l.r-]-{l—.r)lo,j{l—.r)\ . (1)

alwaar:

... -.S(l-.;)'4-2 ,«,.Kl-.'-)+ ", '•*=«, +2(i«,-^'i)'-+ ("i+ <'.-2 ,^J.'^ • . (2)

/..,==A,(l-.r+ 2 /.,,r(l-.,.)-f ^./;'=/>,+ 2(,A.,-^).r+(^-f A,-2 J>,).r\ . . (3)

alleen dan, maar dan ook altijd, een |)looijinnt wanneer de tempe-

ratnu!' 7' overeenstemt met de kritische 7V <ler hoofdstof. Dit plooi-

[Mint valt (hm samen met het kritische pniit der li(»(»fd>t()f \oor het-

welk V =z 'A /)^ ('11 dat wij in onze tigiiren steeds met de letter K
znllen aanwijzen even als het plooipnnt zelve met de letter P.

Verandert nu de tem[)eratunr dan zal het plooipnnt en de daarhij

hehoorende ph)oi zieh in het algemeen op twee geheel verschillende

wijzen kiiiiiien gedragen. Het zal namehjk of, zooals op fig. 1 der

uitslaande |)laat, waarop {r,,c) projecties van randgedeelteu van het

i|'-vlak zijn voorgesteld, door de \ier frr.sfi' gevallen wordt aangege-

ven, hij ri'rhooi/in;/ van lemperatniu- de randlijn naar de hiinienzijde,

dus op het o[)pervlak tredende, \erlaten, om hij rrr/<ti/i)h/ van tem-

peratuni- van het oppervlak te verdwijnen, of het zal, zooals in de

vier huitsk' gevallen dier tiguur, juist hij rerlujuKi het oppervlak

betreden om het daarentegen bij rrvlioogunj te verlaten.

') Archives Neérlandaises, T. ^1 (is'.tl) p. 295—368: La theorie générale des

])lis et la ;?urt'ace •/» de [v.vn der Wa.m.s dans Ic cas de symétrie. Zie aldaar

p. 320—308.

~) Wij kiezen hier de vergelijlving van hel i-vhik zooals zij oorspronkelijk door

VAN DKK Waals is afgeleid, dns zonder de empirische correcties die noodig schijnen

om de nilkomslen quantitatief beter met de experiment eele gegevens in overeen-

stemming te brengen. Zoo is dus bijv. </, als onal'liankelijk van de temperatuur

beselioiiwd en alle bier medegedeelde nilkomslen en formules berusten op deze

onderstelling. Hef zoude niet moeilijk geweest zijn mei zulke empirische correcties

rekening te houden, zooals trouwens door Verschakkelï en Keesom in hunne straks

aan Ie balen veiliandelingon is geschied, ten koste echter natuurlijk van de over-

zichtelijkheid der uilkomj*'ni, waarom hel mij beter scheen daarvan allhans voor-

loopig af te zien.
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Eii mot dit vciscliillciMl iio* ] ra.ii; van liot |>l(M)i|miit /„il noodzakelijk

oen verselnlleiid Ji,ed m,ü,' dei- eoiiiiodalo eii spiiiodale lijnen j;e])aai-<l

jraan. Dez,e znlleii toeli l>ij teniperatnnrs/'ryA//////// steeds de randlijn

moeten gaan snijden, de connodale in de i"aak|)niiten dei' dnhWel-

raaklijn van de randlijn, de spinodale in liare heide l)ni<>i)n)ilen, om

daarentegen bij temperatnni-s/v^/'At'oy/yiy hovende kritisehe temi)eralnur

der iioofdstof die randlijn geheel h)s te laten. In verband daarmede

keeren zij in de vier eerste gevallen van tig. 1 hare bolle zijden, in

de vier laatste hare holle zijdeji naar de randlijn ./' = O, zooals dat

op de figuur nader aangegeven is, waar de connodale lijnen door

getrokken, de spinodale door gestippelde lijnen zijn aangeduid.

^"' °'
Bij temporat uurs/Y^r^77mf/ ontstaat dan in de vier eerste

gevallen steeds eenc liguur zooals hier nevens op Fig. a

sehomatisch is aangegeven. Bij tem\)evaUinvi>verhoo(/if)(/ \ev-

dwijnen daarentegen in de vier laatste gevallen de spinodale

en connodale lijnen, gelijktijdig met het plooijtnnt zelf, van

het oppervlak.

Behalve op dit zoozeer Aorschillend gedrag, schoon het

echter wenschelijk nog op twee andere omstandigheden

acht te slaan. Vooreerst op de richting der raaklijn in het

plooi |»unt, of deze namelijk, verlengd naar de zijde der grooto

voliimina, naar de /fhmeimide van het if-'-vlak overhelt, zooals in de

gevallen J, 2, 5 en 6 van fig. 1, dan wèl, zooals in de overige vier

gevallen, naar de /mitenziidc. Daarvan toch is het afhaidcelijk welke

der beide soorten van retrograde condensatie zich eventueel zal

voordoen ^). Daarnevens echter ook o|) de vraag of het plooipunt

het ip-vlak betredende, hetzij dan bij verhooging of bij verlaging van

tompei-atnur, zich naar de zijde der grootere voluminx begeven zal

als in de gevallen 1, 3, 5 en 7, dan wel, als in de ovei-ige ge\'all('n,

naar die dei' klciiKM-e, waarbij dan nog ()[> te merken \all dal de

lijn KI* in tig. 1 der uitslaande plaat overal opge\at kan worden

als (M'iie kleine koorde der plooipnntslijn van het /-, ,r-diagram en

derhabc de aanxankelijUe richting dier lijn aangeeft, zooals zij uil

het |)Miii A' \-erlrekt.

De drie vei-schillende alternatieven, die wij op deze wijz(^ onder-

scheid(Mi hebben, geven nn aanleiding lot de acht ge\allen in lig. I

voorgesteld en wij kunnen ons de \raag stellen \vaar\an liet afhan-

gen zal welk de/.er acht gevallen zicli bij een gegexcn lioofdstoj"

1) Zie over deze belde sonrluii van leliograde eonden?>atie l»ijv. liet opstel van

VAN DKH VV.-\ALs: ,Slali(|U(' ilfs lliiides (Mélanges)" in Tonie 1 der ^Happoiis

présenlés au congres inlernalioual de p'iysi(|ue, léuni a Paris en I'.KJO", aldaar

p. 006— (iO'J.
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met gogovoii l>ijiii('ii,i!;sol \ (locii /al; iialiiiirlijk vooi- zoovon-o mot
geiioegzaiiic Ueiiadcriiig do \(»or\\ aardoii vcrxidd /ijii waarop do

afloidiiig dor \or<;olijkiji^- (J) van van di-;k Waai.s Itoriist.

2. Hol antwodi'd op dozo vraag is vorval in do grapJiisolio voor-

stelling \aii tig. 2. Hot Itlijkt namelijk dal uitsluitend de grootheden

— rrrx eii - rrz y, die ook roods in mijne bovengenoemde uTJiPorie

t/eneralc <h's pils' oono hoofdrol liobbon gespoeld, hot go\al bo[»alon

dat opti'oden zal.

In overeenstemming daarmede is nu in tig. 2 dor uitslaande plaat

oono X- en oono y-as aangebraoht on zijn dooi- voi'sohillondo nummers
on klonron de volden ondorschoidon waai' do jiuntoji gelogen zijn,

\vior y.- on y-waai'don tot hot optreden van olk dier gevallen aan-

leiding geven.

Zoo wijst bij\. het witte \old 1 do y.- en y-waardon aan voor

welke hot })looii)uiit bij rijzendi' temperatuur hot iJ-'-opporvlak betreedt,

zich voortbewegende, van uit A' naar de zijde der groote volumina,

toi'wijl uit zijne ligging ()[) do connodalo lijn i'oohts boven het kritische

raakpunt li (voor hetwelk de raaklijn aan do ooimodalo lijn mot de

randlijn evenwijdig loopt) op de bokojide wijze kan worden afgeleid

dat do rotrogi'ade condensatie eventueel zal zijn van de tweede soort

(d. i. mot lijdelijke (lamj)vorming) on tevens, dat daarbij de tijdelijke

danippliase oen grootor gehalte aan bijmengsel i»ozitton zal dan de

blijvende dichtere phaso.

Evonzoo geeft hot i)lanwo veld .5 do -/.- on y-waardon aan voor

\\olko hot plooipunt bij tonipora(uurs?v';7m//^/// hot i}--vlak betreedt,

zich begevende naar do zijde dor groote volumina : terwijl tlo retrograde

coiulensatie zal zijn van <\q eerste soort on do lijdelijk gevormde

dichtere phaso oen kleiner bijmongsolgehalto vortoonoji zal dan de

blijvende.

3. Hij beschouwing dezer gi-aphische \oorsti'lling valt hot nu al

dadelijk o}) dat één dor acht a priori to \oi'\\achton \olden, hol

\('ld 8, oulbreekl. Hieruit xolgl dat xoor norniale stoiFon do com-

biiialie van retrograde condensatie van (\q tweede soort en van oen

plooipunt dat hot op|)Oi-vlak bij dalende temperatuur betreedt om zich

naar de zijde dor kleine \-olumiua Ie begeven, niet lo verwachten is.

Al do o\'origo zo\on M'ldon zijn daareuiegeii \ ertegen \\(»ordiuil oj»

do graphisi'ho Aoorstolling.

4. Verder is opvallend hot juini ^ zzz 1. y ^ 1, alwaar niet minder
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diiri zes Ncldoii sjuiiciikoiiicii. I>il xcrlcuciiw oordiLTf dun (»(»k inderdaad

een zeer hij/oiidcr u'^'^al. iiaiiicliik dal waailnj iN' iiioiccidcii \aii lid

bijmenusel /icli, v\\ wat Noliiinc en wat allractic Itelivl't, leueiutN er

de moleculen der liooldslof jnisi /oo üedrauen alsof zij niet deze

laatste moleculen ideidiscli naren.

Ware nu Itoxendien (/.^=z(t^, A, =z A, , wat daarmede natuurlijk

niet noodzakelijk uepaard iiaal, dan is het gemakkelijk in te zien

dat bij daling beneden de kritische tenij)eratuur de plooi zich plot-

seling o\er de geheele breedte van het t|'-\lak vertoonen zoude.

Nu zal, wel is waar, iedei-e afwijking \an deze gelijkheden

<f^ = (1^ , 1).^ =z Aj eene zoodanige wijze van o|»lreden beletten, maar

het is duidelijk dat dan het juiste gedrag van |»looipuid en bijbe-

behoorende plooi van a.^ en h.^ zal afhangen, d. w. z. de eerste

benadering waartoe de kenids van x en y voldoende is en die overal

elders volstaat om ons dit gedrag tot op zekeren afstand van de

randlijn te doen kennen, laat ons hier in den steek.

En ook reeds in de nahijheid dei' waardeneombinatie x ^ 1, y = 1

zal die eerste benadering meer dan ovei-al eklers, waai- de uit haai'

afgeleide beschouwingen waarschijidijk, allhans in (pialitatiexen zin,

bimien vrij i'uime grenzen hunne geldigheid, zullen behouden, be|>erkt

zijn tot de oiuniddellijke (ungeving van het punt A'en \an de kritische

tempei-atuui' Ti- dei- liooldstof, tei'w ijl daar buiten spoedig de iii\ l(ted

van <i., en h.^ , \an de eerste ilezei' gi'oolheden xooral, zich xoelbaar

zal maken.

5. Aboi'ens \er\'olgens tot eene besprekiuu dei' givuslijiien tusschen di'

verschillende Nciden o\er te gaan. willen wij nog ter loops (»pniei'keu

dat niet aan alledeelen der graphiscli(M'ooi-slelling e\x>n groote beteekenis

kan worden toegeken<l. Zoo heeft alles wat buks \au de y-as gelegen

is betrekking op uegatie\'e ^vaarden van ,'i.^. d. \n . z. o|> h<»t gexal

dat de moleculen \an liooldstof en bijmengx-l elkander zonden af-

stooten, wat wel niet \oorkomen zal.

Kx'enzoo mogen de uegatiexc waai'deii \an y, dn> \au ,A.j , dei

punten beuedeii de x-as wel als \an iiitslnitend malhemalische be-

teckciii- wordf-n opucxal. .Mochi men de i-elatie ^/).,= - (A, -{-^'j)^

(jok \dor /err oiiiielijke A waarden )i(»u' loepa>seii, dan zoiale zelfs

1 1

7 ]^ — moeten bliJNCil i'U du> hel licdeclte lieuedeU de lijn )' rr-

zijne ph\>i>clii' beli'ekeui> vellie/.eil.
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6. Wilt im de grenslijnen (iissclieii de verscldllende gedeelten

betref"! , oiil moeien wij vooreerst ila paru/)o//sr/n' i/r>'ns//j7idie dehlanw

hevatlendc velden (hliiuw, groen, [jaarschj van de overige afscheidt.

Zij raakt de y-as in liet punt y. = (), y = —
. Hare vergelijking is:

(2 y _ ;} X -f 1)^ — 8 (y— x) = O

of als wij, zooals ook \(K)i- (\q aiidei-e grenslijnen eenige vereenson-

diging geeft, den oorspi-ong \ei-|>laalsen naar liet jmnt yr=l, x == 1

en dns in\ocren : x' = x 1 ;
y' nr y- 1 :

(2y'-;5x'r-8(;.'--x') = (4)

Daarbij is dan o\eral binnen die parabool dus in de velden 5, 6, 7

:

(2y'-3xr-8(y'--x')<0

en daarbniten in de velden 1, 2, 3, 4:

(2y'-4x'f — 8(y'— x')>0.

Van de ligging binnen of buiten de parabool hangt het dns af of

o[» het overeeidvonislige if--vlak het jdooipunt het oppervlak betreden

zal bij teinperainnrs/v/'A/y//'.'/ of bij t(Mnperalunrs/v/7/r;(*r////</ en of de

eoiniodale en spinodale lijnen hunne holle of huinie bolle zijden naar

de rand lijn keeren.

Fig. h. Voor punten Op de parabolische grenslijn is het bij de

kritische teni[)eralnnr kV^y lio(tfdstof in het punt K o[>-

tredende plooipunt op dat oogenblik als een homogeen

dulibel|)looipunl te beschouwen. De projectie op het

r, ./-vlak ziet er dan uit als in neven>gaande tig. h.

Hoe de overgang t(>t dezen toestand geschiedt kan de

hier volgende lig. r verduidelijken welke dezelfde projectie

voorstelt voor eene temperatuur even beneden die der

kritische van de hoofdslof voor het geval dat de v.- en

y-waarden een i)unt aanwijzen nog juist gelegen Fig. c.

in het groene veld G, in de nabijheid der grenslijn

met het geele 2.

Vlak bij het iilooijtunl Z' bevindt zich hier reeds

een tweede i)looipunt /" 'l welk sjioedig bij verdere |^i "\^

temperatuursvcrlaging met /* lot samensmelting

komt.

Nadert mi het punt in hel groene veld steeds

dichter tot de grenslijn niet het geele, dan heeft

die samensmelting nl dichter en dichter bij de

kritische temperatuur der hoofdstof en bij het punt A' plaats. Op de



grens üjoscliiodl dit in lici piiiil A /.clt'. ( frcr de u'iviis, in het ,u:eo]o

veld, k(iint de plooi \aii I* li<'Ih'('I niet iiicci- lol oiilw ikkcliiiu- en

jieeiHl Ik'1 |iiinl l*' de rol \;in /' o\ er.

7. Als Iweede «grenslijn treedt iii (k' urapkisclie voorst el lint!; o|t

de rechte lijn :

2y'— :ix' = o (5)

Zij seiieiilf \an elkander de rood kevattende \eld(Mi 3, 4 en 7,

voor welke 2 y'—3 x' <^ O, en waar de raaklijii in IkM itlooi|Mint,

vervolgd in de riehting der groote \olnniinn, naar de randlijn (»\('r-

lielt en de overigen waar <le overhelling naar de hiinienzijdc \an

liet tp-vlak plaats heeft.

Zooals wij reeds zagen is van die helling de aard der retrograde

condensatie afhankelijk. Echter niet uitsluitend. In de \\vy eerste

gevallen van lig. 2 is toch het gevolg eener zelfde wijze van over-

helling in dit opzicht jnist tegengesteld dan in de vier laatste

gevallen; van daar dat ook de parabolische grenslijn hier als scheids-

lijn optreedt; zoodat retrograde condensatie van de eerste soort (tl. i.

met tijdelijke \()rniing der dichtere pliase) plaats heeft hij de velden

3, 4, 5 en t^, hij de beide eerste i>iet gi-ooter gehalte van het bij-

mengsel in de tijdelijke j)hase, bij do beide laatste onigekeei-d, en

daai'entegen retrograde condensatie \a)i de IwchmIc sooit bijdc\(dden

1 en 2 (met grooter gehalte in de tijdelijke minder dichte pliase)

en 7 (met kleinei- gehalte in diezelfde phase).

8. De derde grenslijn is eene ciibisclie kroniiiie inel de \ ergelijking :

(2 y'_3 'a'Y - 4 (4 y'-3 yJ) (2 y - -\ y.) + Ki / - O. . . (C)

Zij bestaat nil tuce takken die beide aan céiie zijde den genieen-

schappelijkeii asvniptoot

2 y' — 3 x' — 2 — (t (7)

bezitten en naar de aiidei-e zij<le paralxdisch naar hel oneindige

\erloopen.

De rechlsche tak wier u-edaanle min o!' meer aan eene parabool

doet denken, raakt de lijn y' — O in hel piinl y.' =:=(), y':=()(>i=l
, y=: I ).

'J'nsschen de beide takken, diis in de xcideii 2, 4 en (5 is:

(2 y' _ :j y:f - 1 (4 y' _ :; /) (1) y' ^ ;! x') ^ 1(3 y' < O
;

in al <le oxcriiic velden iialnni-lijk ]> O.

lil Ik-I eei-stc i:c\al is de raaklijii KI* aan de plooipniil>lijn \an

hel (/•, ./•J-diagram naar de zijde i\vv kleine voliMnina. m lid Iweede

itaar dat der irroole. Licrielil.
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^ riiaul iiM'ii /.icli «'fiiici' .-il <•!', I»ij\. Iiij /i'iii/iri'f/ii/irsri'r/<tf///i(/ <lo

i'icliliiiii' \;iii <l(' Im'w ('uiiiLi v.xw hei |)liMii|iiiiil ii.iai- <!<• urocdc ot' naar

(Ie kIciiK' xolimiiiia liccnuaal <laii Irccdt ook de paraliolisclio irronslijji

wedci' als sclxMdiiiuslijii (»|i.

Ilct hlijkl dan dat «'ciic Ix'wcüiiiii naar de uroolc \(»luiniiia hij

teiH|)eralmirsvorla,uiii,U' jtlaals viiidl in de Ncldcn 2. 4, ."> en 7, liij

(einporalnMi'sxoi'liooiiinLi" in de oxcriuc

S). 7j'\('\\\cv ten slollc laixdlarisdi de krnnicrkcii noot de Ncr-

scliillciulc \elden lo /amen uolcld:

Veld

1 (27'-:Vr-8(7^x')>(>;2/-;lx'>>;(:i7'-;ixV-l(l7'-:{K')(J7'-:V)4-107'>i

<o
>'

4 „ >U; ,. <0; „ <(j

>0

o

o

>•;
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Mon kan <1iis de limich «'rlMnidiiiucii vinn- y' = x voorstellen tils

vol«i:l :

tvit ijeeL i/roen blauw paarsch rood oranje

"^"5,732"' 1
~~^0 ""

ï "~ 0^732
~~~^~

*
' '

^'^^

Men /iil opniei-ken dat indien z standvastig gehouden wordt hij

toenemende y steeds liet witte veld bereikt wordt, terwijl omgekeerd

bij standvastige y toename van /. itm slotte in liet oranje veld voei-t.

Sterke attractie van de niolcculen xan liet bijmengsel dot)r die xan

het hoofdbestanddeel is dus op den dnnr aan de verhoudingen y.ui

het geval 4, groot volume van de moleculen van het bijmengsel aan

die \an geval 1 bevorderlijk.

11. Wij willen dit beschrijvende gedeelte besluiten met de o})-

somming van eenige formules die wij in den looj» xan ons onder-

zoek hebben verkregen en die in het tweede gedeelte zullen worden

afgeleid. Wij gexen ze echter niet voor nieuw dewijl zij in den

grond der zaak moeten overeenstemmen met dergelijke door Kkksom ^)

en Yekschaffelt '') vei-kregene indien men de vereenvoudigende onder-

stellingen invoert waarop de oorspronkelijke, door ons gebezigde,

vei'gelijking van het tf^-vlak bei-iist. Ook de wijze hunner alleiding,

waarbij de methode der stelselmatige reeksontwikkeling is gevolgd,

verschilt niet belangrijk van die van Vkkschafi"KT-t.

Wij hebben in die formules het aantal notaties zooveel mogelijk

l)eperkt. Zij gelden allen slechts bij benadering in de nabijheid \an

het punt A' en van de kritische temperatuur 7/ 'Ier hoofdstof.

Vooraf laten wij gaan uitdrukkingen voor de kromtestralen /i'.s-^,. en

li' coun. <J<^i' <M* ^'c^ (?', .7')-vlak geprojecteerde spinodale en coiinodale

lijnen in het j)looi|)unt ; waaruit bliJUt dat <le kromlesiraal dei- coii-

iiodaje lijn in de Ixiurt \aii het piml A' bij eerste benadering drie-

maal zoo gi'oot is als (be der spinodale.

1) VV. 11. Keksom. Bijdiagc'ii tol de kennis v;ui lul i-vlak vau v.\n dku Waals.

V. De afliankclijklicid der ploüipuiUsconstanlen van liet gelialte hij lünaire mengsels

met een gering gelialle aan een der bestanddeelen. Yer.sl. Wis- en Nat, Afd. Kon. Akad.

V. Wel. X, p. :{31- :Ur> (N'ov. l'.JOl); 1'roc. Hoyal Aca.l. IV. p. 2U3—3U7. Leiden,

Conuii. pliys. bah. N". 70.

2) J. E, Vkksciiakkki.t. iJijdrairen lol de kennis van liel ^vlak van van t>v.\\ Waals.

VII. De toestandsvergelijking en liel ^-vlak in de onniiddfUijke nahijlieid van den

kritischen lücstand voor binaire mengsels mei eene kleine liuevcellieid van een der

bcslanddcelen. Versl. Wis- en Nat. Afd. Kon. Akad. v. Wrl. XI. d. i>55— !2(i() (.limi

19(h2); p. :W8-3i-J (Sopt. 1'.»02): I'k.c. lloyal Acad. V, p. 321-350, Leiden,

(Jnmni. rbv<. Lab. .N". M.
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^V^;7 ''>' l(2/-3xr -8(/-x')l (10)

Ii'coun=-^ K' [(2y'-:ixr-8(y'-x')]=r:3AV (11)

l)a;irl)ij worden deze UrDinlestnilni yyrwV/Vy' gerekend waiiiicor heide

kroiiiiiKMi liiiiiiie Itolle zijden luuii' de riiiidlijii keereii Zdoals in de

gevidleii 1—Ir van tig. 1 en )h></ttlii'/ in de gevallen 5— 7.

Terloops z,ij daufitij oi)geinerkt dal de overeenkomstige kromte-

slralen o|( liet if'-\ lak zelf, wegens ile sterke helling van hel laak-

vlak in de nahijheid der raaklijn, geheel anders en veel kleiner zijn.

hoewel nalnnrlijk de verhonding 1 : 3 heslaan hlijt't. Zelfs worden

zij als hel |»looi|»nnt niet het kritisch punt K samenvalt gelijk //?//,

zoudat heide krommen dan een keer|»unl vertoonen.

12. De kennis van den kromtestraal Rronu. '•'» vooral daarom \an

l)elang omdat men er gehrnik \an niaken kan om, in xcrhand met

de formnie:

Fiu'. (l. 1
(12)<_v;i=rfi =— (2y'— 3xV^,

welke den kleinen hoek doet kennen dien de raak-

lijn van hel plooipunt met de ramIÜjn maakt,

op zeer eenvomlige wijze de verschillen in dicht-

lieid en volume tnsschen de phasen \an het

[dooipiml /* en van het kritisch raakpunt /»' in

eerste henadering te herekenen ^).

Blijkens tig. d heefi men toch, hiiuien de aan-

ueiicven grens van nauwkenriuheid

:

v^,-rj, rr: l'(2-^PR = .ih",.,,,,- '^^^
(^V'-^'^') L(2y'-3xr-8(/-X )

|,r^,.. (13)

..^ -..^^=22Q= ifi' Ti'....».. = J'^(2y'-3>cV|(2y-3x)^---8(y'-x')|..'^,. (11)

13. Wij laten thans \olgen d(^ formules voor den plooipunts-

toestand bij een lemperalinn- 7' weinig velschillende \ an de ki'ilisclie

7/- van de hoofdsUd'.

Zij luiden:

1) Efiio (lergolijkc mtni..i(lo is aan^f^'ovon iloor Kee:o.m uan liet slot der zoo

even aangehaalde verhandeling ran Verschaffelt.
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4
__

4 T-n
'V"~/o„'_;iy'V^_8rv'_v'r 7',."' ^

'^-^

—— ==|(2y'-3xr-4r'+2H'j.r .... (17)

Pk
^

Mcl licliiilp \iUi (15) kiiinieii dun (13) oii (14) Jiog vei-voi-iud

woiik'ii lol :

9b, . T_7'/.
• ,-'",.=— (2/— 3>c')
P /i 2 7'/,

(18)

en

vvaaraiiu wij )i(»g (oevoegcii:

Pp-Ï'ji 1 ^

P.

^ _± (2v'-3.r ('•,.-',,) .'^,. - -
J (2y'-3.r "^ -^ (2 0)

14. Zieliiei' ten slotte eeiiige fbi-mules die betrekking hebben op

coëxisteerende toeslandeii, waarbij de index cru op den vloeistof-, de

index tirec steeds op den danii)toesland betrekking lieeCl. Daar

waar (k; iiiik^x onlbreekl mag naar willekeur de waar(k^ voor den

ceiicn ol' voor den anderen coëxisleerenden loesland woi-den gekozen,

of omdat dit bij den gebruikten graad vaji benaderijig onverschillig

In, of omdat de formule \<>or /fc/dc toestanden gelijkelijk geldig is.

r-3A-3A,|/ -4--.—>[(2/-3xV-8(y'-x')l.r . (21)

r-3A,-H{^|/^-4^^^+|(2y'-3>cr-8(y'--x')I,. . (22)

p— PI- 1 — -Ik
^

- -r 4 -^;--^ + 2(2y'-3x').'' .... (23)

"•.-'. --,^ (2/- 3x')(.,-r,).,. (24)

1 r,4 y'_7'/ 17
, ,

., e-, f'-,)—̂ /'. --- , /'i ;7r"-l-3A, . |2y' :;x )'-S(y'-x )|-f
2 alk

{
'>

+ -^- [(2/-.3x')"-2 I (y- y.-) (2y'- :?k') + 10 (3y'~2x')|
[

.;•
. . . (25)

waai'bij foruiuk' (^23j ooU mmu- luci-coL'xisloeiTudc jihaseii geldig i»lijfl
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'\'\\ KKDH BKT00(;EMJK (iKDKKI.TK.

VcrrnrimiKj run hrt \]>rl<iL- en roOi'hr'iri(leinle rccksdnhrtLliliinii n.

J5. Wij he^iiiiioii mei ooiio xcrNociiiiim' \aii liet 4'-\lak door

invoering der volgende gi-oodicdoi :

,;_;]/, T—Tl, i;^

^h, Tt ^ MUTt

't geen /.Q\r,f^Q\\ wil dat wij xooi'taaii lid \(»liinie /' meten \an al'

liet kritisch xoliiine en niel dii kritiselie volnnie als eeidieid, de

leniperatnni' /' oj» gelijke w ij/(> ten opziclile dei- kriliselie leinjteratnur

8 (Ij

Ij. =
^

— en de vrije energie \p' niet MJiT/. als éénheid.

Stellen wij nu lioxemlien :

«1 '^ «1 ^',

dan wordt nit (1), (2) cji (3) voor de vei-gelijking \an hei nieuwe

opperxdak gemakkelijk gex'onden ^)

:

rp' = - (1+0 % 3/^ (/v,'+ r') - -^, + il-\-t')[r(or,,- + (
1 -,.) /(./ (l-.r)|, (28)

alwaar

9 9 9
«/ = -^ + ^ »«' -'^' - -^ (2 »c'-;.') .•* (20)

^>; = |--ly',.+ l(2y'-rf').r', .... (30)

waarhij dan \oorts :

dtp MET/, dip' 8 öip'

^^ = -c)7 = -"3^"'ö^"^"8^'^a7- • • •
^"^)

16. Voor onderzoekingen in de nahijheid van den rand is het

wenselielijk de uitdrukking voor i|/ zooxeel mogelijk volgens de

machten van .6' te ontwikkelen. Wij schrijven derhalve:

1) Wenschte men Uz als tempeialuurfuncliL' te boscliuuwen, dan zou dit Let

eenvoudigst kunnen gescliieden iloor den tweeden term van liet tweede lid van

(28) te schrijven: "^ ^ T^v'
^

'

^" ^^''""^' ^* " 27T;J//^

zou dan ongewijzigd voor de kritische temperatuur van de lioofdstof blijven gelden,

mits met «i de waarde dier grootheid bij die kritische temperatuur aangeduid

wordt. Bij Glausius' onderstelling, dat Ux omgekeerd evenreiiig is met T, ware

dan ej = _l; .:.,=-\-l. Ook (!2ü) blijft dan geldig en de wijzigingen in de reeks-

ontwikkelingen en in de daaruit afgeleide formules zouden gemakkelijk aan te

brengen zijn.
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t|/ — (1 1- 1') ./ /()</ ./• -f /„ + X; .'• + X,
•^•' + • • •

alwMiir, in ('iii<liu<Mi \ (»riii : M

• r'2)

X„ = -(1 + 0/^'.'//'. (2 + 3/)
9

2/
^•=^^^-'^2+3.-^-4(1 + .')

8(l + r')

x, = (i+0
2y-^ 2y'-d' 1^

T +
(2+ 3f')' 2 + 3i/ ' 2

+
9 (2>c'— ;.')

"sTi+o

(33)

(34)

(35)

(•(', iin rooksoiitwikkolinu- iiaai' de maclilcii van r'

:

(33

77:^-^+
IGO

x,=(i+0(v'-i)-j'<'-| (2/-;5x')+2y'«' ^•' +

+ (v'-x')+y'^' (3/—2xV='+

(30)

(37)

X,=^(l +Ol(l-rT+ rf'l+|(2>''-^')-|(4y'^-4y'+2d'+ 0x'-3Ay + ..(38)

v()(»r welko laatste uitdriikkiiiii' wij iio^ sclifijven :

X. = '^0 + (T, «' + <7, y' + . . . (39)

f*/(in/'inin/s/>i'p(f/i)i(/ ('Il iii'/celiit;/ (h'r iu'i'scIiiIIcikIc in('(/<'//j/,i- i/cnt/lin.

17. '\'i'\- lK'r('keMiii,<!; <ler (•(KM'diiialeii r' ^, en ./'^^ \an lu't |»l(Mti|Hini

heelt men <le \ uitende heti-ekkiii'.^en :

')

m h T-r^ = ö

dv'd.,;'
+ -...=

(10)

(41)

•) in dien vorm kniinfn /.ij diciibl «iocii liij ondi-i /.(>cl<inL,'eii oinliciit do toc-hindcii

aun den laiid van liet 4/-vlak bij Icnipcialincn ver veiwijdcrd van de kiitisrlic loni-

peraluur van de lioordsloC, zooalrf gedaan zijn door Kkksom : Bijdragen lol de kennis

van liel J,-vlak van van ukh Waals. VI. De diukvermeerdering bij eondensalie van

eene slol' niel ecne kleine boeveeliieid bijmengsel. Veisl. Wis. en Nal. Afd. Kon.

Akad. v. Wel. X. p. 7s;> 7'.t-2, Maail 1'.«»2; i'ioc l'.oyal Acad. IV, p. Hr.9— 668;

Leiden, <lomiii. pliys. Lul). .\". 7'.t.

2) D. !. KoinKWKii. l'ebei Fallenpunkle. Wiener Silzungsbeiiclite, Bd. 08,

Abt. 11, (188'J), p. 1171.
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d>' d'ib' d\p' d'xp'

iilvvaar m do lanj^'cns voorstoll ') van don liook wolkc (\o (//,.ï')-

projootic doi- ^oinooiisoliappolijko raaklijii van spinodalo en connodalo

lijn in liot [>l()oipnnt met de ovcreenkonisligo projoofie der raiidlijn

maakt.

Vidt nion met behnlp van (32), (3fi) en (37) in deze vorp:olijkinf,^on

overal de waardon der differentiaal-rjnotienton in eei'ste henadei'inf?

in waarbij, /-ooals l)lijkl, iii, .r en v' als kleine f!:rootlieden van

dezelfde orde mogen behandekl worden, dan vindt men:

7n 3
(2y'_ax')=:0 (43)

- ^(2 y'-3x')m + ^^' + 2(7'-''^') '> = «'
• • • i^^)

s 27 ^7 ^7 ''7

-^ + ¥*"'•'-'='""
-T'' + ¥ .>-T(3r-2.').v=o. (45)

waarnit gemakkelijk gevonden wordt

3

4
m= -(2y'-3x')..^, , (40)

r
i' (2 y'— 3 x'Y— 8(y'— x')

1

t' (47)

v^ = - (-(2y'-3xr-4(4y'-3>c') (2y'-3x')+l^/]-'p, • • (48)

uit welke vei-gelijkingen door terngkeer met behulp der formules

(26) tot het oorspronkelijke 4"-vlak onmiddellijk volgen de formules

(12), (15) en (16) van het eerste, beschrijvend gedeelte van dit opstel,

waaraan dan nog door toepassing van (31) fornnde (17) is kunnen

worden toegevoegd. Daarbij geraakt men eerst tot formule (23)

welke aan het slot van het beschrijvende gedeelte wordt aangegeven

als toepasselijk ook ter berekening bij coëxisterentle phasen. Dit

laatste zoude bedenkelijk kunnen schijnen omdat voor die jihasen niet

?'' maar ?;'" van gelijke orde van hoegrootheid is als ,v en f' ; maar

dip'

dit bezwaar vor\alt door de opmerking dat in -^-- geen term met
ov

?/' alleen optreedt.

18. Uit deze formules (46), (47) en (481 volgt nu onmiddellijk

de indeeling der plooipunten naar de acht gevallen en alle bijzon-

1) Zie t. a.p. p. 1163.
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(li'rlit'ilcii {]i'\' (la.irliij IicIiuoi-cikI*' i:i';i|)liiscli(' Nooi-slclliiii:,' zrtoals die

iii \N '2 1) Itcx'lircxcii /ijii. Sicclils (»\(M' de coiisl riicl ie dry ciiliisclK^

givil>lijll :

(1 y'— oyJV — i (4 y'—oyJ) (2 y'— ox') -|- 10 y' = O . . . (40)

/,;il \\r\ iKMidiii' zijn hier coii enkel woord lo z(\ut>oii.

De nadere l)eselioii\\ iniidier \ei-g"elijkiiiu loonl namelijk onnii<ld('liiJk

dal <le kr()ninic een dnhhelpniit hezil, namelijk liet piinl in het

oiieindiiie van de reehte 2 y'—8x'=0. Eene eeiivondi<ie paramelei--

voorsteliinii' is dns mogelijk en deze Avordt inderdaad verkregen dooi-

te stellen :

2y'-3x' = s . . (50)

waarnit \olgt :

.s='— 4.s(.s-t-2y') + lGy' = (51)

derhalve

:

y = ; X = .... (oJ)
^ 8{s—2) 12 (x -2) ^ ^

De j)miten van den linksehen tak worden daarbij geleverd door de

waardeji van .s tnsschen -|- x en 2, die van den reelilselien door de

overige.

Voor -v ^ 2 ontstaan de beide oneindig voortloopende takken l)e-

hooi-ende hij de asymptoot

:

2y'— 3>e'r=2 (53)

19. E\enmin lexert de berekening der in § 10 aangevoerde breedte

verhondingen dcv x'elden \-ooi' zeer groote waarden van y' moeilijk-

heden o|>.

Voor de cnbisehe ki-omme stelle men:

;5x' = 2y' + n/y' (51)

waardocu' hare xergelijking oxergaat in:

(_/••' 4- b/.) ^/y' -|_ lt5 — 4/,-' = .... (55)

waarnil blijkt dal \(»or z(>er groote \vaar<len \an y' \oor /• gexonden

wordt '2\ 2, O iMi
-f- 2 l

' 2. Men heelt dns xoor den meest

link-^clicn tak dei' ciibix-hc kromme bij benadering:

•> •)

^'=^
."^
y'-

7^
y-- Vi (^<^)

en \ ooi' den mee>i i-echtschen

:

>'-' = -"-y'-f
"

i - • \ i (57)
o />

ler'wijl met / --(• nalniirbik de middelste tak met asvni[>lool o\'er-

eenkonit, vu<jr welken :
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2 2

Op soortji;olijk(' \\ij/,o xindt jncn voor de piirubolische grenslijn:

x' = ~y'±~]/6.]/y' (50)

Dit iii iuuiinerkiiifi; genomen is de breedte der geele strook in het

2
oneindige gelijk te stellen aan —(3—^/3) ï/2 . |/y', die der groene

2 2 2
aan —- y^Q . V'y' , tÜc der blauwe — , die der paarsche weder — j/6 . |/y'

*/ O y
o

en der roode — (3—1/3) |/2 . |/y' waaruit de verhoudingen van ver-

gelijking (9) gemakkelijk volgen, dewijl 1/3 — 1 =i 0.732.

De spinodale lijn.

20. De vergelijking der spinodale lijn wordt gevonden door

eliminatie van m uit (40) en (41). Echter moet thans bij het uit-

schrijven dezer beide vergelijkingen in acht genomen worden dat v'

langs de spinodale lijn moet gerekend wo'rden te zijn van de orde

|/.?', zoodat ook termen met ?/* in aanmerking komen.

Men verkrijgt dan

:

m 3
(2y'_3x') z= O (60)

en

-^ (2y'-3x') „i -f 1 «' 4- ^ vl^^ +1 (y'-x') .r,^. =0 . (61)

waaruit volgt voor de vergelijking der spinodale lijn

:

vl^-^[{2y'-?,>iy -S{y-y:)]^,^,Jr~t' = Q . . (62)

Dit is echter hare vergelijking op het ip'-vlak. Om die op het

oorspronkelijke i|.'-vlak te kennen moet men haiir met behulp van

(26) omzetten in

:

(tv - 3^)' - 3&,=' [(2y' - 3xr - 8 (y' - x')] .r,^, + 12^' t!^Q. . (63)

Voor die van den cirkel

:

{v-3b,r + (x-R-öy = R\ {ö klein)

kan met dezelfde benadering geschreven worden :

(v—Sh,y — 2AU- -f 2Rd — O,

waaruit onmiddellijk vDlgt de onder (10) gegeven uitdrukking voor

den kromtestriial der (v, x) projectie van de spinodale lijn.

34
Verslagen der Atdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 19Ü2;'3.
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De heide eerste comiodale betrekkingen. Vergelijking der connodale lijn.

21. LateJi thans P^{^v^,v\) en P^{x^,v\), waarbij r\_^ v\, twee

bijeen behüoreiide, connoden voorstellen.

Wij stellen clan:

derliahe

:

Z Z Z V J-v j

alwaar dus {,v", v") een pnnt aanwijst halfweg tiisschen de beide

connoden en tevens § de tangens voorstelt van den hoek dien de

projectie op het {v', A')-vlak van de vereenigingslijn der connoden

met de projectie der randlijn maakt.

Het is dan gemakkelijk te voorzien, en wordt door de rekeningen

bevestigd, dat al deze grootheden v", cd' en % met uitzondering ^an

ri met elkander en met t' van dezelfde orde zijn; daarentegen is

niet 1] maar if van deze zelfde orde.

22. Dit in aanmerking genomen levert nu de eerste connodale

betrekking

:

ÖM^.^^ .gg.

bij eerste benadering:

log {x"-\-gn) - ~ (2y'-3x') (t-"+ .i)
== log {x"-gn) -~ (2y'-3>c') {v"-ri) . (67)

of ook, aan w^eerskanten log x" afnemende:

^o9{^^^^-\{^y'-^y-)n^iog(^-^^?j • . (68)

of, daar -^ van de orde Aan i] en dus eene kleine grootheid is, na
X

reeksontwikkeling en deeling door i^:

§ = l(2y'-3>c').^-" (69)
4

waarbij ter loo|)s kan Avorden ojigenierkt dal deze formule in het

plooipunt o^^ergaat in formule (46) en voorts dat zij onmiddellijk voert

tot formule (24) \m\ het beschrijvende gedeelte.

Evenzoo levert de tweede ') connodale betrekking

:

') Men moei daarb^ gaan tol de termen vau de orde t'i of 'if', dewijl namelijk

alle van lagere orde tegen elkander wegvallen. Duidclijkheidslialve hebben wij

[v" + Ij) en {v" — 1]) nog bijeengehouden, hoewel het duidelijk is dat men, bijv.

voor {v" + »i)'\ wegens hel verschil in grootte-orde van v" en i], dadelijk schrijven

mag rf.
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d\b\ dip',

/^=/^. (70)

bij benadering:

+ Y (r'->c') (v'+ r^) .." = _ -i-l t'Jr^ t' {o"-,i)+^ («"-ri)' -

-^(2r'-3x')Gf"-5>,)+ |-(y'-x')(«"-V').f", (71)

of wel, na vereenvoudiging en deeling door t] -.

Y ^' + y ^f - Y (2r'-3H') § + 9 (v'-x') .."= O, . . (72)

waaruit ^'olgt in verband met (69) -.

,^^_[(2/_3;c')^-8(7'-x')]./;" + 4i'=:0. . . . (73)

23. Deze formule levert ons onmiddellijk den kromtestraal van de

{v, .ï?)-projectie der connodale lijn. Men behoeft daartoe slechts op te

merken dat bij definitie

:

v'conn. = v" ± 1] ; Xconn. = x" ± %1]\ .... (74)

dus bij eerste benadering:

_, , _,
Vconn. — 30j

^^

^ — ^ V conn. — =t —
; .^• r^ Xconn. • • • • (75)

Substitutie van deze laatste betrekkingen in (73) le\'ert dan dadelijk

de vergelijking der connodale lijn en op volkomen dezelfde wijze als

bij de spinodale lijn ^^indt men daaruit de in formule (11) aangegevene

waarde van den kromtestraal Rronn • Hoe de kennis dezer waarde dan
voert tot de formules (13) en (14) behoeft geene nadere toelichting,

evenmin als de afleiding der formules (18) en (19), (2J) en (22).

Daarentegen zullen \vij een oogenblik stil moeten staan bij de

afleiding van formule (20); wij hebben daartoe namelijk eene nauw-
keurigere uitdrukking voor p noodig dan die welke aangege\'en wordt
door formule (23). Ontwikkelen wij derhah^e (31) voor zoover zulks

voor dit doel vereischt wordt dan vinden \\'ij ^)

:

9
1) Het zou den schijn kunnen hebben alsof ook ,— f's in de nu voleende uit-

IG

drukking nog zou behooren te worden opgenomen
; maar het is gemakkelijk na

te gaan dat deze term van hooger orde wordt dan degenen die in de uitkomst

optreden.

34*
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8/33, 9, ,3 9 \
T'
= -

.^ /V- (^
-

g
-

o ^ + 4 t V - -^ (2y'-3x').r+
^^
(y'-x>-.rj, (76)

of wol

:

P-P, — 4t' — ijt'v'-{- 2 (2y' -3x') ./• — 12 (y— x') v'.r.
, . (77)

derlic'ilvo:

-^^- = - ö t'iv'^, - .'^^)+ 2 (2/-3x') (.z-^, - .v^^)- 12 (y'-x') (r'^, - r'^^).r^„(78)

dewijl namelijk, wat don laatston term betreft, hot verschil \an .V/,

en Xj^, blijkens i\c formules (13) en (14) gering is ton opzichte van

dat tnsschen v'p en ?/^

.

Men vindt nu gemakkelijk:

bf door op te merken dat in Fig. d, § 12 (zie het eerst beschrijvende

gedeelte), toegepast op het {v', .??)-diagram, met voldoende benadering:

RQ:=:.PQ.tgRFQ:=PQ.tg-^=-.PQ.tg(i = -.PQ.m,

bf door toepassing der formules (13) en (14) bedenkende dat

Dit levert, door substitutie in (78)

:

^^—^T- 6<' 4- y (2/-3xr.r^-12(y'-x>^j(.'^-r'^p, (80)

of eindelijk, voor t' substitueerende hare waarde uit (47):

^!^ = - *.(2/-3xT.r,X''V--V=-47r<'^'-''''^''V<'v- V'(«')
' k

^

waaniil oiidor toepassing van (18) onniiddollijU formule (20) af te

leiden is.

Dl' (Irrdf connoilale ht'trrkkhjfj.

24. Mei het bovcnsjaaiide zijn de voornaamsie formules vorkregen.

Volledigheidshalve willen wij hier echter ook «Ie dorde eonnodale

betrekking behandelen, te meer daar dit lot oeue nieuwe bepaling

voort der formules (47) en (48), welke de vorige controleert.
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Deze derde betrekking luidt:

Wij herleiden eerst \p' — .-c v' --j met behulp \iui (32j en \iinlt'n

daarbij gaande, 't geen noodig blijkt, tot de orde ^ of ti\

0.zr Ov O?' Oü \ Oü /

Hieruit volgt

:

du?', OtlV, 9 9 ,

o.?;, Oy

,

ö o

9 27 63 3

1 o4 40 4

9 27

-Y(r'->«')(»i'+ 2^''>i)(.^^''+ §^i)+--(3r'-2x;)>3^^•''-ö„(..'''+ 2.^•''§^^^

Stelt men dit gelijk aan de overeonkomstige uitdrukking voor

ifj'j
— .fj ü'i ^r— , welke verkregen wordt door i] in — ii lever-

anderen, dan verkrijgt men, deelende door t] :

9 9 27 63 3

+ ^ (2 y' - 3 yJ) v"^-9 (y' - x') 5 »i'
- 18 (y' - x') ." .." +

+ ?^(3y'-2x')7^\x-"-4r7„.f"5-4^,.f"'=:U (85)
4

Bij eerste benadering levert dit:

§ = -^(2y'-3x').r",
4

welke betrekking echter identiek is met de l)etrekking (69) welke

uit de eerste connodale belrekking is afgeleid. Wij moeten dus om

uit (85) iets naders te kunnen alleidcn deze vergelijking verrekenen

met de eerste connodale betrekking; maar daartoe is het noodig bij

deze laatste eene verdergaande benadering in te voeren.

Tweede henaderlmj der eerste connodale betrekking.

25. De eerste connodale betrekking derhahe hernemende, vinden

wij met behulp van

:

^ = l+ <' + (l+<V^^-^fX. + 2x.-^^-f (86)
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voortgaande tol de ternicii van de orde t'-' of i^' zonder veel l)ez\vaar:

+ 4(j„§7i + 4^,.F" = (87)

Men hoeft echter binnen dezelfde orde van benadering:

.V'

waarbij men echter in deii tweeden term van het tweede lid \eilig

van de eerste benadering welke door verg. (69) geleverd wordt

gebruik maken mag. Dit in aanmerking nemende gaat (87) na

vermenigvnlding met oj" en deeling door i} over in :

2S + 2|«' +^ (2/-3x')'.i^^•"- |-(2y'-3K>"- 3y'.f'r+ 9(y'-x').".."-

__?-(3y'_2x>ï^^•" + 4^„§.^•" + 4(T,.^•"' = (88)
4

Verdere herleiding der derde connodale heireJclimj.

Afleiding van vergelijking (25) van het eerste beschrijvende gedeelte.

26. Door optelling van (85) en (88) vindt men nn: ')

9 9 27 63- - tV + - t'rf - - v\^ + -^^ .j^-9(y'-x') iV-9(y'-x>'V' +

Teil men liier echter hij op de uit de tweede connodale betrekking

afgeleide vergelijking (72), na haar met ?/' vermenigvuldigd Ie hebben,

dan kun men deelen door if en men verkrijgt:

9 9 63 9

Y '' " V '" + 20
^^'-^(y'-'*')* + 32 t(2y'-3'<r + 16(3y'-2x')].t-"= O

. (90)

of ook gchruik makende van (69) en oplossende naar /;"

:

1) Merkwaardig is hel wegvallen der termen aan zj .c^ ontleend, waardoor

tevens ).' en -J', <l. w. z. " en ," uil hel eindresullaal vcrdwiincn. Van de iuist-

heid diiarvan licblirn wij (Jiis op verschillende wijzen overtuigd.
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v' = 2t' -f -^- rf +
l

[(2/-:}xr-2 M-27'-:'.x') (/-x') -f 1(3 (:{/-2>c')|.."
, (91)

of eindelijk mot belml[) van (7.'}):

18 ( 7
<''= - , t' + \- [(2y' - ^xy - 8 (y'-;.')J +

+^ [(2/ - ^^r - 24 (2y' - 3x') (/ - yJ) + IG (3/ - 2x.')]
|
.r" . (92)

waaruit met beiiiili) van (65) en (26) onmiddcllijic vergelijldng (25) volgt.

Daarmede is dan hckend geworden liet punt van \ertrek en de

raaklijn daar (er plaatse van de kromme in het (?', .r) diagram be-

sclireven door het [)unt lialfweg tusschen de punten, welke coëxistee-

rende phasen voorstellen.

Nieuwe, van de vorige onafhankelijke^ hepalimj van het plooijnmt.

27. Zulk eejie bepaling ^^ordt nu gemakkelijk verkregen met

behulp van (73) en (91). Immers in het plooipmit is:

ï^ = O ; ,v" := iVp ; v" z= v'p

.

Uit (73) volgt nu onmiddellijk (47); uit (91):

t;'p = 2<'+-[(2y'- 3x^-24 (2y'~3>c')(/-x')+ l^(3y'-2x')>p; . (93)
o

waaruit in verband met (47) verg. (48) teruggevonden wordt.

Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt namens Dr. J. J. Hvt,lo

eene mededeeling aan over: uDe waarde van enkele magneto-

opüsclie konsta?iten."

In mijn proefschrift, over De magnetische draaiing van het pola'

rmitievlak in de nabijheid van een ahsorptieband, ^) heb ik voor een

bepaald geval de waarden berekend van drie der konstanton die

voorkomen in de VoiGT'sehe theorie dei- magnelo-optisehe verschijn-

selen. Het was mij toenmaals nog niet bekend, dat Dride in zijn

Lehröuch der Optik (Leipzig, 1900) reeds getracht heeft zich door

schatting een denkbeeld te vormen \an de orde \an grootte \an

eene door hem ingevoerde konstante r, die met een der door mij

berekende VoiGT'sche konstanten in een eenvoudig verband staat.

Het zij mij daarom vergund, te dezer plaatse de door mij verkregen

uitkomsten en die van Diude te vermelden en na te giian in hoe verre

daartusschen overeenst'^mming bestaat.

1) Amsterdam, VMY2.



Stellen 3c, 3?, 3 de koniponenteii der elektrische polarisatie iii de

een of andere niiddenstof voor, dan neemt Voigt aan dat elk dezer

konijjonenten bestaat nit een op den vrijen etlier betrekking hebbend

lid A', V, Z, en een reeks andere leden 3B/,, 5)/,, 3h die den toestand

\an de ponderabele stof aangeven. Hij stelt derhalve:

3E = X 4- -S" 3t/„ enz.

Tot eene voorstelling van de verschijnselen der selektieve absorptie,

waarbij tevens de invloed van een magnetisch veld met komponenten

A, B, C in aanmerking genomen wordt, komt men wanneer men

de stellen vektorkomponenten '^h, ^k, 3h onderwerpt aan de voor-

waarden :

De konstante />/, blijkt gelijk te zijn aan t/^V^t', wanneer n den

trillingstijd eener eigentrilling van de absorbeereiide middenstof voor-

stelt; de waarden der konstanten «/„ Ch en e/, zijn door mij voor de

lijn D^ in een bepaald geval (voor een zeer veel natrium bevattende

vlam) uit de uitkomsten mijner metingen afgeleid ; de gevondene

waarden zijn (zie blz. 85 van mijn proefschrift) :

ak = l .
10-20

;

Ch = 0,2. 10-23 .

g/, = 7,5. 10-8 .

De konstanten aj, en f/, zijn wel, de konstante c/, voorzoover bekend

is niet afhankelijk van de dichtheid van den natrium(hiinp in de \ lam.

De gegevens die gediend hebben lot de berekening dezer onder-

scheidene konstanten zijn de volgende: di, is berekend uit de l)reedtc

ViUi den al)sorptieband, die ermede evenredig is; deze breedte

bedroeg ongeveer 1 A.E.; Ci, is berekend uil de grootte der magne-

tische s[)litsing; voor de waarde dezer spHtsing in iiel door mij

geltriiikto veld van 9000 O. G. S. eenheden heb ik y^„ van den

afstand der beide /^lijnen aangenomen; si, is berekend uit de grootte

dei' (b'aaiiiig \an hel pohirisalicN lak in de nabijheid \aii deii ahsoi'plie-

band; over de grootte \an deze draaiing als funklie \an de golf-

lengte, bij verschillende veldsterkten en verschillende breedten van

(h; absorpliebaiiden, zijn door mij melingen verricht waarvan de

uilkoMisIcii iii de in luijii ijrocfsclirifl \or\alt(' labellen medegedeeld

zijn. Til deze tabellen wil ik hier een eidvch^ reeks tuxnlialen, die

de getallen bevat nil welke de /(toeven g<Mioem(le waarde van f/,

is afgeleid (zie blz. 4'i \an mijn |troel'sclirifl, label 24 Ij.
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WtOarbij wij cro{» l)e(laclil inoehMi zijn (l;il deze waarde geldig is

vcKu- de bepaalde natrinnivlain waarttp mijne waanieiiiiugen betrekking

hadden ; r moet evenals a/^ afhankelijk zijn van de diehtheid van

den nalrinmdami) in de \lam.

Drude trai-hl in zijn werk grenzen \ast Ie stellen waartusschcn

de waarde van /• moet gelegen zijn. Eeiie onderste grens vindt hij,

door nit de theorie de verhouding af te leiden tussehen de hoeveel-

heid licht die de absorbeerende natrinnidamj) zelve gaat nitzenden

onder den inxloed van invallende straling, en de hoeveelheid invallend

licht die geabsorbeerd wordt. Voor deze verhonding vindt hij 0,1 26/r.

Uit het feit dat omkeering eener natriumlijn mogelijk is, beslnit hij

dat deze verhouding aanmerkelijk kleiner dan de eenheid zijn moet,

en stelt dus de onderste grens \oor de Avaarde van / xiist door aan

te nemen

r>10.

Een bovenste grens vindt Drudk nit de beschouwing der interfe-

rentie-verschijnselen. Hij berekent nit de theorie de dempings-konstante

V der eigentrillingen van het elektron en \indt daarvoor:

y — 0,().r. 10-7
.

Deze dempingskonstante nu moet klein zijn, daar bij groote weg-

A'erschillen nog interferentie kan A\'aargenomen worden. Bij natriuni-

licht is nog interferentie waargenomen l)ij eeii -\vegverschil van

200000 golflengten; derhalve moet 200000 y nog steeds kleiner dan

1 zijn, en dus in dat geval

:

r<100.

Het is duidelijk dat deze uitkomst volstrekt niet strijdig is met de

l)oven door mij berekende waarde van r. Immers tot het waarnemen

\an interferentie bij een zoo gi'oot wegverschil is het noodig geweest

een lidilhi-on te gebruiken die zeer smalle natriundijnen vertoonde;

l)ij de brccfhc \an de natriundijn waarop mijne waarnemingen betrek-

king hebben ((He ongeveer een A. E. bedroeg) is het grootste weg-

verschil waarltij interferentie kan worden waargenomen 3000 golf-

lengten; de bovenste grens voor /• \vor(U daardoor verhoogd tot 7000,

zoodat r in dit geval tussehen JO en 7000 zou moeten liggen, wat

inderdaad volgens liet b(nen berekende het geval is.

Enkele verdere gevolgtrekkingen (He uit de vergelijking van Voigt's

formules met de (h)ür Dkiük gegevene te maken zijn, heb ik reeds

niuir {uanleiding eener veriiandeling van Lohkntz in liet Verslag van

het Coiu/rcs lnti'ni<itionnl di' l*lujsi(jue, in J900 te Parijs gehouden,

medegedeeld op <ie bladzijden 90—95 van mijn proefschrift, waarheen

ik hiel' volslaan wil verwezen Ie hebben.
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Physiologie. — De Heer Winki^kr hiedt cciie medcdeeliiig aan van

den Heer J. K. A. Wertheim Salomonson : uAjleiding van de

lüet van Weber uit de prikkelingswet."

Uit de vroeger door mij afgeleide prikkelingswet

:

i; = .4(1—8-^(^^-0) (1)

verkrijgen wij door differentieereii

:

dE = ABs-B(Ji-C)
dR

of ook
J-p

dR = iB{R-C) (2)AB ^ '

Deze formule zal ook van toepassing blijven indien wij in plaats

van het difFerentiaalqnotient het difFerentie-qnotient in\oereii, met de

beperking dat de differenties uiterst klein zijn. Daar volgens Fechner

hE, de kleinste waarnemingsdifferentie of wel de differentieele ge-

Avaarwordingsdrempel als een constante gi-ootheid beschouwd kan

worden krijgen wij

:

LR = k^ eB{R-C)
(3)

of, wanneer wij de constante e—J^^k^-=ik stellen, dan wordt:

LR — ke^R
, . (4)

welke formule een uitdrukking bevat voor de absolute differentieele

drempelwaarde. Indien wij deze formule voor psychische indrukken

van perifeere prikkels wenschen te gebruiken dan dient voldaan te

worden aan de voorwaarde dat de perifeere prikkel slechts perifeere

neuronen met gelijke prikkelingsconstante B heeft getroffen, en dat

bovendien al deze neuronen gelijkmatig door den prikkel getroffen

zijn. Onder diezelfde beperking mogen wij ook de geldigheid aan-

nemen van de formule \(jor de relatieve differentieele drempelwaarde,

die wij uit (4) verkrijgen door beide leden te deelen door R -. wij

hebben dan

:

LR eBR
=:k (o)

R R ^
^

Deze formule zal echter zooals zij daar staat in den regel niet op

psychische processen mogen worden toegepast, daar aan de genoemde

voorwaarde niet is voldaan. Wij kunnen ons geen geval denken, dat

een natuurlijke perifeere prikkel slechts één enkel perifeer neuron

treft of wel één enkele groep ^•an perifeere neuronen gelijkmatig en

even sterk treft.

Wij zullen nu trachleu na te gaan ^^'at eigenlijk [)laats grijpt, wan-
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neer een prikkel onder normale verliondingen bij den levenden mensch

een zinluig (rcft. Als ^'oorbeeld moge dienen de inwerking van een

drnkprikkel op de huid.

Stellen wij ons voor dat het drukkende voorwerp over een be-

perkte oppervlakte met de huid in aanraking is op het oogenblik dat

de druk aanvangt. Wij mogen nu aan-

J- nemen dat alle eindorganen die in dat

beperkte aangeraakte huidoppervlak ge-

legen zijn, gelijkmatig gedrukt worden,

en dat ook bij vermeerdering van den

druk een gelijkmatige druk blijft bestaan.

Voor die neuronen a, a, a, a, die met die

eindorganen verbonden zijn is dus onze

afgeleide wet (5) van toepassing. Zoodra

de druk toeneemt zal het huidoppervlak

van vorm veranderen en ingedrukt wor-

den (zie lig. 1). Dit beteekent dat eind-

organen b, b die buiten het eerst gedrukte

oi)pervlak gelegen zijn ook druk zullen

ondervinden. Bij slechts geringe defor-

matie worden alleen b,b de meest nabij

-

Fig. 1. gelegen eindorganen gedrukt. Bij sterkeren

druk geraken ook de verder gelegen eindorganen c, c cl, cl enz. onder

den invloed van den druk. Aan al deze, buiten het oorspronkelijke veld

gelegen eindorganen, worden impulsen gegeven, die naar het centraal-

zeiHiwstelsel voortgeleid worden. Uit alle indrukken te zamen ont-

slaat ten slotte de gewaarwording die beslissend is voor ons oordeel.

De neuronen verbonden met b, b c, c cl, cl enz. zullen uit den aard

der zaak ook aan de prikkelingswet gehoorzamen. De j)rikkelinten-

siteit is vooi- ui die neuronen echter verschillend en ook verschillend

van die voor de iicnroiUMi a,a,a. Gold dus voor de neuroiion (i<t(t

(k' itildriikkiiig

_dR_ bBII

\ (i(»r i\c uoui'oiieii b, b c, cd.iii \ iimIcii w li

./.•'

</,(l eir/. de uitdrukkingen;

= A' enz.ifx
= A'—

, ^>, = A'—
,

Wij kiiiiiH'ii nu jiainicnuMi dal (\c prikkels /\, r.^, v^ enz. evenredig

zijn nid //, en kunnen <lez(' dus vervangen door ///, A', ///.^A', /// 3/1* enz.

Nu dcK't zicli de vraag voor: op welke wijze zullen wij psychis<*h

die coinbinalie \an indrukken sanicnxallen en verwerken vnov het

speciale doel dat w ij bij onze ]iroef hadden n.l. de l)epaling of twee



( 541 )

indrukken van elkander verschillen? Van een snnimatie kan geen

sprake zijn: dit zon sd'ijden mei de ervarinj^, dat liet vcsti^^en van

de aandacht op een bepaalde gewaarwording, andere gewaarwordingen

doet verzwakken. Klaarblijkelijk znllen wij ons oordeel richten naar

het meest \oor ons doel passende gedeelte der gewaarwording. Van

dit feit uitgaande kunnen wij do kwestie verder mathematisch

behandelen.

Vooreoi'St diont opgemerkt te woi-den, dat wij niet een klein aantal

nieuwe perilrere neuronen prikkelen, indien wij een prikkel laten

toenemen, doch in dan i'egel een zeei' gi-oot aantal. Wet zijn toch b.v.

voor het .ge\'al van een drukprikkel niet alleen zijdelings gelegen

eindorganen doch tevens dieper gelegen eindorganen die bij toenemende

prikkelingsintensiteit zullen getroffen worden. Voor elk neuron zul-

len wij een andere coëfficiënt m moeten hebben. Construecren \vij

Fiff. 2.

nu een groot aantal curven q^, o.^, o, enz. dan zullen deze alleen

verschillen doordien de constante in een andere is geworden. Wij

denken ons nu het eindoordeel bepaald telkens door een stuk van

eene verder gelegen curve. Dit beteekent ten slotte dat de cnreloppr of

inkuilende curve een voorstelling geeft \an de wijze waarop een oor-

deel over het eindresultaat ontstaat.

Om van de curvengroe}) : q ^= K
iBR

mR
de enveloppe te vinden,

bij verandering van de constante m stellen wij

gtiiBR

F = — K
mR (6)
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dF
Indien wii berekenen welke waarde van in voldoet aan t— ^0,

Om

en deze watirde sidistitneeren in de vergelijking F = O, dan vinden

wij de formule voor de omhullende curve. Xu is

dF K ^„ niBR-l= - e-^BR ^— z=0 (7)
Om E m^

Waaruit volgt : m ^ ——-, hetgeen gesubstitueerd in /' z= O geeft

:

Bh

Q = KB6 (8)

of wel de relatieve diferentieeJe drempelwaarde is constant.

Wij hebben hier dus uit onze formule de wet \'an Weber afgeleid.

Uit onze afleiding blijkt vooreerst, dat het gebied van geldigheid

voor de wet van Weber beperkt is. De geldigheid begint in het

gebied der omhullende curve en een blik op nevensgaande figuur

doet onmiddellijk zien, dat het l^eginstuk der geheele curve door het

dalend gedeelte van de curve o = A'-—- wordt gegeven. Het horizon-

tale stuk is dan liet gebied \aii geldigheid der wet \an Webek,

terwijl bij zeer liooge prikkelings-intensiteiten het opstijgend gedeelte

der curve (j = A'—— voor dcu dag komt.

Doch wij kunnen nog een vei-dere gevolgtrekking maken uit onze

afleiding. Deze baseert zich oji ^\(' premisse dat de toename-constante

./> Aoor alle geprikkehle neuronen gelijk was. Dit is onwaarschijn-

lijk; wij zullen in het gunstigste geval ons slechts kunnen denken

dat de />-coefticiënt der gelijksoortige neuronen bij benadering dezelfde

waarde itezit : en hieruit volgi dat wij ons de wet \aii Wkher hoog-

stens als een benadering zuIKmi kmnien dcid^eii.

Ten slotte dient vermeld te worden, <lat bi'lialxt.' de hierboven

beschreven correctie ter verkrijging van een ap|)ro\imatie in de richting

van (\o wel van Webek-Fechner, vermoedelijk nog een tweede cor-

rectiemiddel bestaat in ons organisme. Ik hooji hierover later te kun-

nen berichten.
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Natuurkunde. — Do Secretaris biedt, namens den Heer Lorf.ntz,

eeno iiiededceling aan van den Heer A. H. Sirks: uEenuje

versclüjusclen, die met den loop der strooinlijneii in electrohjten

in verband staan''

Bij het etsen \an metaal-alliages door middel \aii den electrisclien

stroom, beschreven in het verslag van de vergadering van Jnni 1902

der atUeeling Xatunrknnde der Koninklijke Academie van Weten-

schappen, deed zich een groot bezwaar voor. In sonnnige gevallea

was de aan de kathode ontwikkelde waterstof hinderlijk, namelijk,

wanneer deze, in plaats van spoedig te ontwijken, zich door de vloei-

stof verdeelde in kleine belletjes, die dan op het, als anode gebrnikte,

te etsen A(Kn-\verp vastkleefden. Om dit bezwaar op te hellen heb

ik toen om de kathode een kokertje van tijn messinggaas geplaatst,

zoodat de gasbellen gedwongen waren rechtstreeks naar boven te ont-

wijken. Dit kokertje was aan een afzonderlijk statief opgehangen,

en dns nergens met een der electroden in contact; na het eindigen

N'an de etsproef bleek op de draden \ an het gaas een koperneerslag

ontstaan te zijn, dat ongeveer met den vorm der electroden overeen-

kwam. Xog dnidelijker was dit te zien bij een tweede etsproef ^'an

hetzelfde koperalliage: onder de anode was hierbij een porceleinen

kroesje geplaatst, waarin zij ten deele hing. Wederom was op het

gaas een koperneerslag waar te nemen, dat aan de onderzijde een

dnidelijk afgeteekenden horizontalen rand had, die vrijwel op dezelfde

hoogte gelegen was als de rand van het kroesje.

Dat er op het tussehen de electroden geplaatste metaalgaas een

koperneerslag zon komen, was te verwachten — immers men zon

den ireheelen toestel kunnen beschonwen als t^^"ee voltameters, die

achter elkaar geschakeld zijn ^). maar. waarom wordt dan bij deze

electrolvse ook niet de geheele naar de anode gekeerde zijde van

het messinggaas verkoperd, zooals dat bij iedere gewone electrolvse

met de kathode gebeurt?

Om een antwoord op deze vraag te krijgen, werden de [U'oeven

een weinig gewijzigd. In plaats van het met zwavelzuur aange-

znurde water werd als electi'olyt eene verzadigde oplossing van

kopersnlfaat genomen. De electroden werden in 't vervolg gevormd

door twee evengroote muntstukken ^Nederl. centen). De toevoer-

draden, waaraan zij gesoldeerd waren, benevens de achterzijde der

1) De anode en de naar de/ce toegekeerde zijde van het messinggaas vormen de

electroden van het eene, de andere zijde van het gaas en de kathode die van het

andere onlledingstoeslel.
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niunl>liiUUcii waren, voor /.onver zij uicl de eleetroljl in aanraking

kwamen, novernist, (ini zeker Ic zijn, dat hij de elcctrolysc alleen de

twee naar elkaar gekeerde zijden van de mnntytnkken als poolplaten

dienst deden. Het kokertje van metaalgaas werd vervangen dooreen

vierkant platinahlikje van 4 eM. zijde, opgehangen aan een geïso-

leerd statief. Het platinaschermpje was gehangen midden tusschen de

eleetroden in, die op een onderhngen afstand van 4 cM. geplaatst

waren. Mocht op het platina zich een koperneerslag \ertoonen, dan

zou dit alleen aan electrolytische verschijnselen kunnen worden toege-

schreven. Zeer spoedig na het sluiten van den stroom (+ 0,3 amp.

hatterijspanning 4 volt) kwam op de naar de anode gekeerde zijde

van het platinahlikje een scherp begrensd rond koperneerslag— laten

wij het eenvoudigheidshalve //koperbeeld" noemen — dat, bij voort-

zetting der proef, uitsluitend van dikte, niet van grootte, veranderde.

De proef werd 48 uur voortgezet; nog bleef het resultaat hetzelfde.

Hi besloot nu liet platinaschermpje tusschen de eleetroden te ver-

plaatsen en dan de proef te herhalen. Precies evengroot bleek het

koperbeeld in deze gevallen niet te zijn. Bij plaatsing van het

schermpje midden tusschen de eleetroden in, werd het kleinste beeld

verkregen, (middellijn der electrode = 19 mM., middellijn van het

beeld = 18 mM.), waaruit eene kleine geleidelijke contractie naar het

midden valt af te leiden.

Werden twee eleetroden gebruikt van verschillenden xorm, dan

ging, bij verplaatsing van het platinaschermpje van de anode naar

de kathode toe, het koperbeeld van den vorm der eene electrode in

dien der andere over. Zeer duidelijk was dit te zien bij het gebruik

van een zeshoekig moertje als anode en een vierkant stukje plaat-

koper als kathode. Het zeshoekige koperbeeld ging geleidelijk in een

rpiadraat over.

()pj)ervlakkig zou men geneigd zijn te veronderstellen, dat men hier

niets anders gedaan had, dan door middel van het platinahlikje plaat-

selijk dooi'sneden te maken van het omhullende oppervlak van de

eleetroden, maar, als men bedenkt, dat bij overgang van elcctriciteit

van de eene electrode naar de andere de stroondijnen zich door de

{i;eiiecle vloeistof vcrdcelen, - de dichtheid \an den stroom is alleen

grooter binnen hel ondmllend ()p|»ervlak der eleetroden — zal men

inzien, dat er nog eene oorzaak moet geweest zijn, waixrdoor enkele

stroondijnen gedwongen werden den langeren weg om het platina-

schermpje heen te verkiezen boven de korteren daar doorheen.

Nemen wij in aanmeiking, dat de weerstand van het platinahlikje

geheel te vci'waarhtozen is bij dien \an tien langci'en vloeistofwcg

dan kan de \erklaring \ an de afwijking van deze stroomlijnen slechts
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p;e/,(K'lit u(tr(l('ii in de |>(il;u'isali<', die Ik'I t(iss('Iien;?elcfj;eii hlikjf^ vor-

oorzaiikl.

Als Ix'wijs \()(>r (Ie Ncroiiderstelliii^-, (hit slrooiiilijjicji iii alle i'ich-

tiiif^cii van (Ie elccd'oden uitgaan, diene nog deze proef: de anode

werd gehangen in eencii plalinakiocs, die het tusschcnhangende dia-

|)hiagnia \er\angen moest, en daarom ten deele met den electrolyt

ge\ nld werd. Direct na het sluiten van den stroom werd de kroes

aan de i)innen/jjde tei- hoogte der vloeistof gelijkmatig verkoperd,

terwijl aan de huitenzijde eene hevige gasontwikkeling ontstond. Door
het zeer sterk Nei'ininderen der stroomsterkte, (in sommige gexallen

NaJi 0,9 amp. tot 0,02 amp.) vanwege de pokrisatie, was deze echter

\\eldra niet goed meer waarneembaar. Werd omgekeerd de kathode

I linnen den kroes gehangen, (Uin liad de gasontwikkeling aan de

geJieele binnenzijde phiats. De naar de anode gekeerde helft van
den buitenwand werd ten deele (jjigelijkmalig met een koj)erneer-

slag l)edekt.

Toen ik de })roef met een platijiablikje \an 5 X -"^ ^'^^- ^k'C<\, dat

het bakje volkomen in twee deelen \erdeelde, ^'erkreeg ik overeen-

komstige resultaten. Ook hier werd het blikje geheel met een koper-

neerslag bedekt. Bij een afstand der electroden van ongeveer JO luM.

was het koperneerslag vi-ij gelijkmatig over het j)latinablik \erspreid.

Bij een kleineren afstand der electroden (4 niM.) kwam tnsschen de

electroden op het platinablikje een duidelijke cirkehormige schijf,

waar\an de raiiden spoedig uit\loeiden tot eene \rij flauwe verkope-

ring van het resteerende deel van het tusschenschot. Een dergelijk

beeld komt volkomen overeen met de doorsnijdhigen \an het stroom-

veld, die men zou verwachten.

Werden twee platina-diaphragma's gebruikt, die de \ loeistof in

(b-ie deelen verdeelden, dan \erki-eeg men dezelfde resultaten. Bij

de eerste j)r()ef uebrnikte ik twee blikjes, die de \loeistof \olkomen

afsloten en door een ko|)erdraad met elkaar verbonden waren. De

naar de anode gekeerde zijde van het eerste blikje, gerekend van

de anode naar de kathode, werd geheel verkoperd; de naar de

kathode gekeerde zijde van het andere werd daarentegen met gas-

bellen o\ei-dekt.

Bij eene tweede proef wei'd alleen de verbijulingsdraad weggeno-

men: de naar de positieve electrode gekeerde zijden van beide blikjes

werden geheel met een koperneorslag bedekt : aan de andere zijden

ontstond gas-ont wikkel ing.

Bij eene derde proef werdeji gebruikt 2 platinaschernipjes van

4 X -i ^'^^- ^'i*-' *'"^ "'^^^ l'<-'t geheele vloeistofbakje afsloten; wel

werden zij doov een koperdraad onderling verbonden. Op liet eerste

35
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hlikji' oiilsioiid licl/.clftlr loiidc kopei'becld als vrocg-er; word do ver

hiiidinji- opLiolioNoii. <laii ontstond woor ditzelfde beeld op de naarde

anode gekeordo /ijdo \an liet eerste sclicrni])je; de ovoreeidvoinstige

zijde van het tweede blikje werd daarentegen geheel niet koper be-

dekt. Dit laatste verschijnsel is aldns te verklaren: de ('ii-ioiioii, die

van ik' anode weggaan, staan aan het eerste blikje Iniiino lading af;

deze verdeelt zieli daarna o\er het geheele blikje, dat Nvoor op zijne

beurt over de geheele naar de kathode gekeerde zijde als anode fun-

geert ten opzichte van hol I woede !)likje, dat geheel verkoperd wordt.

Was het tweede platinaschonnpjo grooter dan het eerste, dan werd

de naar de anode gekeerde zijde van het tweede diaphragma ver-

koperd over een gedeelte, in grootte vrijwel overeenkoniende met het

eerste schermpje.

Ik herhaalde vervolgens de proef met een platinaschonnpjo, dat het

bakje wèl geheel in twee deelen Acrdeeldc, maar in het midden \aii

eene kleine opening was voorzien. Evenals een deel der stroomlijnen

in sommige ^an de vorige proeven om het platinablikje heengingen,

zoo is hier eene contractie der stroomlijnen naar de opening toe te

^•erwachten; sommige stroomlijnen zullen van haar i'cchten weg

afwijken en de opening verkiezen boven den weg door het plaatje.

Tot bewijs hiervan strekt een onbedekt gebleven kringvormig gedeelte

van het blikje rondom don rand dor opening.

Eene reeks proefnemingen met openingen van verschillende middellijn

gaf de volgende resultaten

:

.MiddcUijn dor o|K'ning.

1 mM.
2 „

4 „

5 „

8 „

15 „

Middollijn \an het

onbedekt gebleven gedeelte.

7 niM.

iO „

U „

17 „

25 „

geheele blikje onl)odekt.

afstand dei- clcctrodon 3 cM., iniddcllijn dor eloctroden !'.• niM.

Xani men het lilikjo Z('»('», dal er ook stroomlijnon om hoon kunnen

gaan, dan w a^ ix-l onbedekt gcblexon gedeelte merkbaar kleiner. Hij

coiK' o|i('ning \aii I ni.M. niiddclüjn was dv diamcloi' ei' ^an 3 niM.

jjct \('r<li('nl o|>ni('rkinLi\ dat bij onxoraiKicrdc ('icolrouiotorisclie

kracht d<' slroomslcrktc locnani l>ij vergrooling van de middollijn

der opening. Was b. v. bij de picK-f nid de kleinste opening ( 1 iiiM.

middellijn} de stroomsterkle na hol optreden dei- polarisatie (M ampère,
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I)ij (1(^ üTOolste openinji: \aii 1.") mM. iiiiddcllijii Mook zij, onder

()vei'i,<i,eiis dezelfde oiiistanditiliedeii, 0,3 ainp. Ic bedragen.

Opmerkelijk is hel, dat hij de eerste proef koperneerslag waarge-

nomen werd oj) liet kokertje van messinggaas, dat ik om de kathode

geplaatst had, terwijl dil (och eigenlijk niets anders is dan een scherm

met een groot aantal gaatjes. Volgens het voorafgaande zon het te

verwachten geweest zijn, dat alle stroondijnen door de o[)eningeii

van het gaas van de anode naar de kathode gingen en dus op het

metaalgaas geen koperneerslag gevonnd Avci-d. Deze afwijking lijkt

mij slechts te verkhiron uit het feit, dat ik het tijnste nummer nies-

singgaas gebruikt heb, waarvan de draden, vergeleken bij de tusschen-

liggende openingen, een zoo groot deel van het oppervlak beslaan.

Om hieromtrent zekerheid te ki-ijgen besloot ik nog eenige proeven

te nemen met messinggaas van andere nummers : reeds bij het eerst-

volgend nummer — mazen van 2 mm." en dradeii ^an 0,3 m3I. mid-

dellijn — werd geen spoor koper neergeslagen.

Werd de weg door de vloeistof nog aanmerkelijk langer gemaakt,

dan bleek het, dat in sommige gevallen de stroom toch nog voor

een gedeelte aan dezen omweg de ^'oorkeur gaf boven den nu toch

zeker veel korteren weg door het blikje heen. Dit geschiedde op

de volgende manier: de anode werd weer in een platinakroes ge-

hangen, terwijl over zijnen rand een omgebogen glazen buisje, gevuld

met de kopersulfaatoplossing, hing, w^at de verbinding tusschen den

electrolvt binnen en buiten den kroes vormde. Zelfs al werd voor

hevel een capillaire buis gebruikt, dan was reeds eene afwijking in

het gelijkmatige koperneerslag waar te nemen, in den vorm van een

onbedekte plek bij den onderrand der buis ; in dit geval echter alleen,

als de buis geliangen \\erd over het punt op den rand van den kroes,

dat tusschen de electrodon lag. Kchter gaf reeds een glazen buisje

van 3 niM. middellijn een begin van afwijking in liet koperbeeld,

ook al ^verd de buis gehangen o\'er den rand van het kroesje, op het

verlengde van de verbindingslijn van de middelpunten der electroden.

Er moet natuurlijk eenig verband bestaan tusschen de verkopering

van het binnenoppervlak van den platinakroes in deze gevallen en

het ronde koperbeeld op een tusschenhangend schermpje. Het moet

mogelijk zijn, geleidelijk xan het eene verschijnsel tot het andere over

te gaan. Als kroes werd gebruikt een cylinder van platinablik met

een middellijn xan 4 cM., die aan de onderzijde in een bakje met

parafline ingesmolten was en aan de bovenzijde boven de vloeistof

uitstak. De anode ^V'^ld hier weer ingehangen; na stroomsluiting

Averd natuurlijk de binnenkant van het platinakokertje, xoor zoover

het met den electrolvt in aanraking kwam (ter hoogte xan 50 mM.)

35*
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vork()|)cr»l. In \\o\ kokiM-lJc werd \("i-\ <>1,u(min n|> licl \crUMiudc \aii de

V('i'l»iii(liiii:>lijii \;iii <lr iiiiddcliiiiiilcii der (dcclrodcii coii verticale splci't

n:cinaaU(. aaiiNankdiJk \aii 1 iii.M. l)i-e('d en I iii.M. Iioou'. Om lid

gaatje bleef daii w edei'oni coii gedeelte der hiiniciiwaiid onbedekt. Hij

vergroot iiijjf \aii de s|)leet tot 20 iiiM. hoogte ging het (nibedekte ge-

deelte in een elliptiselien vorm over, totdat bij eene spleetlioogte van

+ 25 niM. een strook van <S m.M. breedte over de gelieele lioogte

van den electrolyt en dus van 50 niM. hoogte niet niet ko|)er bevlekt

werd. Toen de spleet nog langer gemaakt werd, week het beeld lang-

zamerhand nog verder van de randen der opening terug, om ten

slotte, na ontvouwing van den eviiiider (ot een plat \lak, weer het

gewone bekende ronde koperbeeld op te leveren.

(^m de gegeven verklaring van de afwijkingen der stroondijiien door

de polarisatie van het platina nog aannemelijker te maken, wei-d door

het insehakelen \aii weerstand niet versehillende eleetromoloiische

krachten gewerkt. Parallel met het clectrolysetoestel werd een weer-

standsbank geschakeld. Door hierin den weerstand te vergrooten kon

het potentiaalverschil tusschen de klemmen van het ontledingstoestel

opgevoerd worden. Op een milli-ampèremeter, die in den tak van

den voltameter geschakeld was, kon de stroomsterkte in dien tak

afgelezen woi-den. Zoolang het potentiaalverschil nog kleiner was dan

de electromotorische kracht der polarisatie, werd fj^con neerslag gevormd.

Na inschakeling van meer weerstand in de bank begon door den volta-

meter een stroom te gaan, zonder echter een ko[>erneerslag, zelfs na

urenlange voortzetting der proef, op hel blikje te doen ontstaan.

Daarom kon de (nitslane stroom niet zijn weg door het schermpje

gekozen hebben en moest dus hier om het schermpje heen zijn gegaan.

Werd wat meer weerstand ingeschakeld, dan ontstond lang/.amei'-

hand een beeld op het seliermpje, w èl kleiner dan in het gewone

geval en \ee| ongelijke)', maar, al> men doorging met \\ (*(>i"stand

inschakelen, kreeg hel beeld ook de grootte en dikte \an \ rot'g(M'.

\'er>cliillende zoniiMi gebruikte ik als ejecli'olyl in nnjue proexen,

maar neen lii-efi zoo ^icniakkelijk een neerslag gege\ «mi als kopersult'aat.

l>ij dil /.oul was het vcrschijnsid zoo duidelijk, da* eenmaal eene

al"w ijkinu' in den \(trm \;in hel be(dd \\ov(\ waargenomen, <looi'dal de

draad, waar «leanoileaan be\'es|in(l was, niet xoldoende geisole(>rd was.

(ieconceutreerile oplossingen \an zinksnifaat, alunnuiumsidlaal,

nikkel- en coltallsnlfaal, l'erri- en ferrosidfaal gaven beelden, de een

wel wat dindelijkei- en sneller dan de andeiv, ook al zoi'gde ik in

al deze ircNallen dooi inschakeliuü \ au weerstand \(»oi- gelijke stroom-

sterkte.
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Ook <t|iI()SsiiiL>'oii \aii i-liloiidcii (1(m|(mi ;iIs floclrolx I difiisl. Ziiik-

cliloi'idc ('II ciuliiiiiimcliloridc uavcii ücIiccI lict/cirdc ronde Itccld,

maar liij die iiiclalcii, welke iiieei- dan één cliloride kninien Noinioii,

(I). \ . ij/.ei'), Irad sleeds een secnndaii \-erscliijnsel op. Werd eeiie

oplossinii' \aii eii])i-icliloride aan electi'olvse onderw (»i-|»eii, dan >locg

o|) de kadio<le koper neer: werd ecliler liissclieii de elecli-odeii een

|tlalinasclieniipje ,<i,'e|>k-ialsl, dan kwam liierop wcei- hel ronde heeld

Ie \ooiscliijn, heslaaiide uil een wille slol', <lie /.eer spoediu- aan de

liiclil uroeii werd u'eklenrd en dan liyL;roskopiscli was: xci iiKtedelijk

/,al liel dus cnproclilitride zijn geweest, dallaler weer in cnprichloride

overging'.

i)ij gel»riiik \an eeiie oplossing \an inereiiricliloi'ide als eleclrolvl werd

o|) hel |)lalijias('lierinpje een w il heeld ge\'orind \aii mercnrochloriile.

l^]ene o|)lossing \an gondchloride (An (!lj gat' oNcreenkomstige

i-esiillalen. Hier onislond op hel plalinaschennpje een roodhrniiiiieerslag.

Mei plalinachioi-ide (H.^Pl CiJ en een schermpje \aii hladiiond werd

op dit laalste een geei neerslag \erkregeji.

Eene o[)h)ssing \an ferriehloride als eleclrolvl xcroor/aakle geen

enkele maal eenig neei'slag op hel pl.ilina. 1 )e verklaring hiervan

moet misschien gezocht worden in de oplosliaarheid \an hel t'en-o-

chhtride, dal wcllichl op hel platina, evenals \ i-oeger hel koper,

\\(»rdl algescheiden.

Het is de i>oIarisatie, die ons in de meeste \'orige ge\ allen den weg

tot vei'klaring heeft gewezen, maar op één pnnt laat zij ons in den

steek. Onverklaard zijn nog sl(M>ds de merkwaardig scherpe randen

van het heeld. Het is, alsof al do stroondijnen Imnien een z(d<ei'

hiiisN'ormig o|tper\lak \i'ij\\el hare oorspronkelijke richling helioii-

den, terwijl de lijnen, die er e\en huilen \allen, plotseling sterk

den imioed van liet blikje onderxinden, hare richting xeranderen en

om het sehermpje heenhnigen. Door den loop \an dcw siroom na

te cijferen zon wcllichl de xcri^laring Ie \ inden zijn. maar ik hen

niet hij maclile die te ge\en.

Dal mij dit tweede onderzoek practisch mogelijk was, ik dank

het Prof. Ij. Aronstkin en l'rof. .1. L. C. ScnKOKDKR van dkk Kolk,

die /oo vriendelijk waren mij alle hulpmiddelen \o xei'schalfen en den

weg voor mij te elfenen.

Ook Prof. H. A. Lokkntz te Leiden xerleeiide mij zijne hni|i en

voorlichting.

M'un'r<il(KiiscJi LnJ)or<it<>r'nnii.

Polyt. School. Delft, Jan. 1903.
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Natuurkunde. !> Iliv'r \ an 1)KI{ Waals liie<ll ccik' mededecliiiu-

aaii van don lleei' 11. E. .1. G. du Bois, over: „N^egaüeve

§ 1. Ken eiinaloriaai g-epolariseerde tol, waarvan de draaiingsas

niel de veldriehting samenvalt, wordt in een nniforin veld o|) diapo-

laire wijze georiënteerd, wanneer liet tollen aanvaidcelijk om de

!stal)iele hoofdas van het kleinste hoofdtraagheids-moment plaats grijpt ^).

Deze theoretiselie uitkomst werd (jualitatief en (piantilatief volkomen

gestaafd bij een magnetokinetisehen tol '^), waarvan de constanten de

volgende waren : J/= 460 tj ; ^')Xx= 1 420 C. G.S. ; Kz= 6640 t \ G.S.,

terwijl aan het verschil der hoofdtraagheids-momenten, Kz—A'y,

alk'rlei waarden konden worden toegekend "); hij al te kleine waar-

den van dit ,/traaglieidsvcrschil" werd ijitnsschen het tollen beden-

kehjk onregelmatig tengevolge van niet volmaakte traagheidssymmetrie,

van het verticale aardveld en van andere storende oorzaken. In den

laatsten tijd gelukte hel mij den bedoelden, op eene spits loopenden,

tol in dat opzicht eenigszins te verbeteren, zoodat hij met kleinere

traagheidsverschillen en dientengevolge grootere gexoeligheid nog

veilig in gang kon worden gebracht.

^ 2. Daarenboven onderzocht ik eenen anderen, in een ringstelsel

gemonteerden, tol. Diens vliegwiel bestond uit nikkeline ; een aan-

tal i-achalc spleten Avaren er doorgezaagd ten einde FoucAULT-stroo-

nien zooveel mogelijk te belemmeren ; het was — op de wijze

der galvanometi-ische magneetstelseltjes — met 1) e(|uatoriale staal-

magneten vooj-zien. Teji einde de ongewenschte traagheid der twee

binnenste C.\RDANi-ringen te verminderen werden deze met [J-vormig

pi'oliel uit magnalium \er\aardig(l ; hierdoor wordeji zoowel door-

luiiging als ti-aagheid tot hel minimum beperkt, hetgeen zich nog

met eene veilige werking van den toestel laat vereenigen. De con-

stanten bedroeden hier :

>) Versl. en Medud. Aid. iNul. 10 pp. il3, 5Ui, lU()l/2.

') Arch. Neer). (2) 6 p. 581, 1901 (Bosscha-Bundel).

^) Notatie (cf. loc. cil. § 3) : M, massa ; D, dicliüieid ; V, volume coier splie-

roïde; V', volume liarer bewegingssplicer ; e, exceiilricikil; ;>/, verhouding der assen
;

i = {Z, ij) ; m = tiüi 5 ; Kx ^ Ky ^ K^ ^ jioofdlraaglieids-momcnlen ; 1; = 1 —Kx'-Kz ,

traaglieiilsco('rficieiil. 7', lijd; t, periode; (^, liocksnellieid; E, veldvrije kinetische

energie; Éj, veldinlensileil ; fll, magnetiseli moment; 3, magnetisatie; i\'.v, onlmag-

nelisceriiigs-faclor ; x, x', <", susceplibilileit
; fx, u\ u", permeabiliteit. — I, stroom

;

Ke, eleclromolorisclie kradil ; E„ , liare maximumwaarde ; L, lengte en )), aan-

tal windingen eener solenoïde; 7i', OuM'sclie weerstand; a, induelanlie, T, reaclan-

tie ; ./, impetlaiitic : y", pliasenlioek ; .V, slroomlVeiiuenlie :
(' capaciteit.
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M=<J()0 rj i)3U'=8000 C.G.S.

7rz= 31300, Ky= 20700, Kx= 22000 C.G.S.

Met behulp van ^/pohiii-e" loodmassa's op de spil konden Ky en

Kx vergroot worden, terwijl Kz <l;iarl)ij vrijwel onveranderd bleef.

De niassh's van den binnenslen eji inidtlelsten niagnalinniring bedroe-

gen resp. slechts 51 g en 61 </, hunne traagheids-niomenten t. o. eener

middellijn resp. 1700 en 2600 C.G.S,

§ 3. Zoodra de s|)il eenen eindigen hoek met de — steeds met

het veld gelijk gerichte — permanente draaiingsas \oi"int, beginnen

de ringen zich eveneens te bewegen. A\andaar dal het uiteinde der

spil feitelijk eene ellips beschrijft, die men gemakkelijk kan doen optee-

kenen ; ter \\ ijl nu bij gebruik van geelkoperen ringen de groote as

bijna 30 percent meer bedroeg, leveren de magnaliunn-ingen eene

elli[)s, waarvan de assen slechts eenige percenten van elkander ver-

schillen. Intusschen blijkt uit de hierboven medegedeelde gegevens

de moeilijkheid om het feitelijk in werking tredende equatoriale

traagheids-moment behoorlijk in rekening te l)rengen ; ^'andaar dat

voor een cpiantitatieven toets der theoretische vergelijking de op spitsen

loopende tollen beslist de voorkeur \'erdienen ; bij deze is echter het

bereik van den hoek O tusschen de spil en de — alsdan noodza-

kelijk verticale — veldrichting uit den aard der zaak vrij beperkt.

Daarentegen kon deze hoek bij den hier beschreven tol waarden

\'an 50"*—55" l)ereiken en kon tevens met grootere gevoeligheid

worden gewerkt. Wanneer men het geïnduceerde moment "Sii- per

eenheidsveld (gauss) deelt door het volume v£fli den tol, verkrijgt

men eene grootheid x, die men alsdan zijne gemiddelde snsceptibiliteit

kan noemen. Deelt men daarentegen door het volume der bewe-

gingsspheer, d.w.z. van de bolvormige ruimte die het vliegwiel kan

l)estrijken, dan blijkt het aldus berekende quotiënt jc' in menig opzicht

nog doeltreffender. Uit de proeven viel nu af te leiden dat deze

getallen bij langzame en gemiddelde hoeksnelheid \an den tol nega-

tieve waarden bereiken, die ook de gemiddelde permeabiliteit negatief

doen worden ; immers daartoe moet

1

^ 4. Ten einde dit eigenaardige verschijnsel zooxeel mogelijk te

doen uitkomen is het in de eerste plaats noodig den tol bijna uitsluitend

uit hard staal te doen bestaan. Ter opsporing van de gunstigste voor-

waarden stelle men zich eenen idealen tol \oor, die geheel door vooruit-

berekening kan worden bepaald, althans theoretisch : Eene stalen
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.sj)lior«M<le, svMiiiK'lriscli oni liarc (iuiiiiras Z, is xoluciis coiic liarri'

eqiiatoriair assen A üciiiamiclisccnl : iiid hcliiili» \aii l^lciiic |»(»L>ir('

plaliiia-inassa's op de iiilciiKicii der met de X-:\< saiiiciivallciKlc spil

kan aan A/ A v rcnc kleine neiiali<'\ <• waarde worden Hteückend.

Hoperkl men /icli e('ii\(indi,ij;lieidslial\(' lol hel isoperiodisclie i^cval,

waarvan Irouwens l»ij ^oringe s|)iJaf*\\ijUin,ü' de is(»kin('lis<'ji<' en adiaha-

lisi'lie vernelijkin^-cii sleclils weinig \ erse-iiillen, dan geldl de cciiNondige

Ibrinnle [ku'. cil § J.^) (Il«)]

W/p
in = — .

Xn is A'= 7a ^"^ Az= 'i -t' A'^/t'"'; lioveiidien Jieell nieii W- — ••:?:)ï.u

en i^^i = ji V, züodal men \ erki-ijgl :

_ W, _ y Vt'

Voor niet Ie kleine waarden \aii den onlniagneliseei-ings-faclor

\olg-eiis de Aas, l).\. nooi- Nx~^(),2 kan men s<'Iirij\('ii 'j

J =
terwijl

Nx 1)

.Va'=^ ! I X \ -..
— 1 ] ">'''" '' — ( 1

-''')
'

-(/rcco.v /// -//r

waarliij .p,. de coC'i-cilieve inlensileil \-oorslell ; r. de excenirieileil der

iiieridiaanellips, /// de Ncrliondin^i liarei- assen 2^ 'In. \Oor hel L;r<M»ls|e

lioordiraaulii'ids-momenl dei- >plieroïde geldl de fornnde

2 8.T
Kz= -,- "' JX»=: ^ m <r' J)

lerw iji

15

1 4.-T

i) 15

Ni'imM \in«ll men dan \-oor yj =: y. T^ T' de nildndvking

5 (1— ?«")=' .n,V^

'-•"ï
/// {i(ri-ri)s in — /// V\~ ;//'')' " -'''*

X = ///x (1^)

'$»
•">• \<H»r de lieide nilersie ucvallen. I. w. dal \an den ho

/// =r 1
I

en dal \an eene dnnne spheroïde, onlaardl de/.e lorniide:

45 .»X"-'t"'

X — X

eii

12S.T' H-'/}.

ó 1 X\.''t'^

l|

/// eonx . Oj

9 <-r. FT. i.r H..1S cV: K. 'Iavluu .{..nks, Klikli nlrcim. /(•ilscliiin 17 p. 543, 1896.
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Gaal moii nu hei iM-|,)(i|) \.iii den laclor iii (2) na al> finiciic \aii

/// (laii lilijkl (lal dc/f, nitüa-iii'lc \aii /// = 1 , liij lirl ariK'incii \an
iii aanvankelijk iiilcisi wciniu, \<inr /// <^ O,.") iels mmm-i-. en Irn >.|((||(.

M-ij aaniHoi-kelijk lo;- ml. NaiMJaar dus de vcrkicsclijklicid van

dunne s|»li('roï(l(Mi ; inlnssclion /(hkIc men daarmede jiiei Ie \'('i- knnnen
gaan, aanuo/ien eensdeels d(. lurmnleil dan niel meer / Ie .yelden,

en anderdeels liel pdlaire Iraaglieidsniomenl der itlalina-massTs niel

"|<'<'|' '• '•• van A/ zonden nioucn woi-deii \crwaarloosd. i'.eselMtnw I

men Nolkomeii Liclijkvormige lollen, w aarvoor ihx^' de Iraaglieids-coëlH-

ciënl, t =z coiist., dan hlijken eet. parilins <le kleinsie vooi- liet beoogde
doel liet meest geschikt, aangezien <i- in den n(»emer xoorkinnt. '1'en

einde de v-eru-elijking (2) aan een e(»nereet voorbeeld te toetsen, stelle

meji /// = (),():}, il = 0,5 rw '), f =z — (),()1 ; ]J = 7J ; .«p, = {){) uanss

(1».\'. \«)or niolvlxleenstaal volgens Mevr. Skj.. ('ruiKi dan wordt

X =: — U,U23/ . .i^i^;
— — lu uuu T-

;

0,Ó^X7,7X<>.<>1
en dei-halve

(l = —40 000 .TT-' 4- 1.

Een dergelijke lol zonde hij eeiie |»eriode \an 0.01" nog eene

gemiddelde ,sn«ee|»til)ilileit — 1, eene |iermeal»iliteit 11 ,5(j(j ver-

toonen, terwijl laatstgenoemde eerst hij .'354 omwentelingen per seconde

nid zonde worden. Ofschoon tolletjes van zoodanige gxwoeligheid

nog ni(!t konden worden onderzocht, mag hnime theorie over 't algemeen

als voldoende e.\|»erinienteel hevestigd worden heschonwd ; ni.i. hestaat

er allhans geene i-eden om de jnislheid van lio\enstaande herekenini»-

te hetwijfelen
;
ook is het niet waarschijnlijk dat de Iteweging alsdan

labiel zonde woi-den. De Ncrkregen nitkonisten xoor <len idealen

spluM'oïdalen tol leveren een voldoenden leid<lraad vooi- de coiisirnctie
;

M.vwvKiJ, heeft aangetoond hoe men oin-egelmatigheden der hevveuinu-

niet helinl]» van een stelsel van stelschroefjes kan corrigeeren. l)e

verder uit het bovenstaande af te leiden gevolgtrekkingeji blijven dii>

ook niet enkel tol het abstract theoretische l)e[)ei'kt.

§ (j. l'it een en ander blijkt voldoende de mogelijkJieid om in

het veld van een stroonigeleider dergelijke tollen op zoodanige wijze

aan Ie brengen, dat de üemiddelde |terineabilileit der omgeving iieü'a-

lief wordt. Alen stelle zich b.v. een aantal gelijke, onderling onaf-

hankelijke tollen \()or, trapsgewijze ge|)laatst op de sporten van

een verticaal laddertje, bimieji eene nanw daaritniheen sluitende

lange solenoïde, zoodat de bcwegingsspheereii der lollen idkander

1) Dit komt ongeveer overeen mei de almelingen van een afgesleten stuiver.
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rakoii ; Imii ,u:ezamoiilijke xolimir IxMiiiiiii;! <iaii 2 '3 van de gelieelc

rvlindrisclK' niinilc : «Ie uciiiiddelde siis('('|>lil»ilikMl x" hiiiiieii

laatstgeiiOL'indc i.s dus x"=:'2;"^x', de «:'eiuiddeldc i)cniical»ililcil

u"=.-x-j-\. Waiinooi" do solonoïdo uil /i w iiidiiio-eu l)es(aa( \aii

zeer dunnen di-aad, zoodal de w indiniisiidioiid niet nierkhaai- \an .-r^/'^

afwijkt, dan Itedraagt bij i4enoej»zanie leniite A van de klos de

indnctantie (eoëflieient van zelf-induelie)

'=-77"""-

waarin de voorafgaande nitdrukkingeji onmiddellijk kunnen worden

gesubstitueerd. E^ne negatieve, of wel in 't bijzonder eene waai'de

nul \ au (k' pernieabiliteit brengt dus hetzelfde mede vooi- de inductanlie.

Wanneer \A\ de numerieke waarde van Laatstgenoemde voorstelt,

moet derhalve met het oog op deze mogelijkheid het teeken ± wor-

den aangebraeht in <le bekende dillerentiaal vergelijking voor de

veranderlijke stroomen in eene gesloten sti-ooni keten

dl
'

' dT '

§ 7. Aangezien de veranderingen van het veld uitdrukkelijk als

geleidelijk en langzaam genoeg moeten worden ondersteld (loc. eit, §§ O,

13) kan men voorshands van })lotselinge stroomvariaties afzien en

zich bepalen tot het geval dat Al. b.v. eene sinoïdale, laag-frequeiite

eleetromotorische ki-acht \()orstelt, aldus

A;. = E,„ sin {2.rNT)
,

waarvan de frequentie, N', gering is vergeleken met de reeii)roke

])eriode, 1 'r, van de tollen.

Men toont dan gemakkelijk aan dat de bekende oplossing van

bovenstaande differentiaalvergelijking met gebruik van het qpdoeken

ook in het oiidei-havige geval juist blijft ; zij luidt dan

Ein
I = ——si?t (2jtA'7' qc \<p\)

',

zooals trouwens ook blijkt uit eene beschouwing \'an het gebruike-

lijke ,/]^olaire diagram" voor sinoïdale grootheden. Hieromtrent walt

nu nog het volgende oj) te merken : De z.g. reactantie, V=: 2jr.YJ

heeft hetzelfde teeken als de indnctantie ; hetzelfde geldt voor dvn

phasenhoek <f = are ty Vj 1\ ; vandaar dat waar gewooidijk de stroom

1. o. der E.i}f.K. ten achter blijft, in hel hier behandelde geval daar-

entegen juist de slroomphasc vó('>rijll. De impedaidie -/=r -j-^^A*''-|-
)'*

blijfi ook hier ccik; essentic'cl |»ositie\(' grootheid evenals de OiiMsche

w (M'i>-laiid /niks \aii nature is. en hangt blijkbaai' enkel af \an de
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liimiei-it'ko waarde der iiidiicliiiilie ; /ij liojtaall do ,/snioi-oiido" (= di-os-

selnde, clioking) werking dor klos op eoiioji wissclslrooin.

§ 8. Vroogor (loc. cil. § 14) word aaiigotooiid dat over 't alge-

meen bij diapolaire ijiductio ooji looiioniond \'old arheid opneonil,

een afnemend veld arbeid voi-riclit, en werd nagegaan hoe deze in

verschillende ge\allon door de kiiietischo onoi-gic vaji don tol of door

een energie-reservoir kan worden geleverd of oi)ge.slorpt. In het

('onereete geval van eencn wisselstroom ontstaat dus een voortdurend

wisselende overgang van energie tusschen den stroomgenei-ator en

het agens hclgoon de tollen drijfl, zonder dal oen van beiden

hierbij o[) den duur wint of voi-liest. De bekende verhouding, cos (f,

tusschen den feitelijken en den schijnbaren arbeid bij eenen sinoï-

dalen wisselstroom, is onafhankelijk van het teeken van <f en goldl

dus ook hier, zooals men trouwens ook rechtstreeks kan bowijzon.

De theoretische w^erking der beschreven klos gelijkt in menig

opzicht op die van eenen condensator ; toch is haar karakter xersciiil-

lend aangezien eene negatieve inductantie en eene ca|)aciteit geene gelijk-

soortige begrippen zijn. Zoo bedraagt de vóorijling \a]i den wisselstroom

in eene ongesloten condensatorketen zonder weerstand en inductantie

altijd jr/2, onafhankelijk van de capaciteit. De eigenaardige en belangi-ijke

reactie van eenen parallel geschakelden condensator op eene gesloten

keten bereikt een maximum voor eene bepaalde frequentie,

zY^ 1/2.T i^ylC. Van dergelijke resonantieverschijnselen is bij een-

voudige negatieve inductantie geen sprake ; de frequentie behoort

enkel te voldoen aan de vooi'waarde gering te zijn t. o. van l/r.

Wanneer een hoofdstroom gesplitst Averd door twee gelijke naast

elkander geschakelde klossen van geringen weerstand, wier indnc-

tanties resp. -}-
|

yi
|

en —
|

yi
|

bedragen, dan zoude de wissel-

stroom door de eerste bij de .E.M.K. van den hoofdstroom e\'enveel

ten achter blijven als zijne phaso in de laatste zoude vóórijlen ; on de

onderling gelijke amplitndines der wisselstroomen in die beide klossen

zouden die van den hoofdstroom aanmerkelijk kumien overtreffen.

Utrecht, 30 Januari 1903.

Scheikunde. — De Secretaris biedt namens den Heer Franchimont

eene mededeeling aan : t,
Over de zoogenaamde verbindingen

van .mlfoncarhoonzure zovten met neutrale zicareJznre esters."

In het jaar 1879 w^erd in hel laboratorium van Geuther in Jona

toevallig de eerste dezer soort van \'erbindingon \orkregen door Laubk.

Hij wilde sulfonazijnzuurualrinm met natriumamalgama on water
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iT(liic('(M-('ii maar kn-cii. na aaii/.iiriiiü met /.w a\ <'l/.iiiir. iiidaiiipiiiu'

('II iiilliH'kkiiiii' iiM'l alt><tliil<'ii alc(tli(»|, in [ilaats \;ui \\v\ ,!j,x'/,(K'lito

rcdnflic-prddncl. rcw /.nrc \ locistdl" die nicl liarinnicarhonaal <'('ii

/(int 'j:a\' \an de cniiHiMx-lK' .saincnsIcllinL; ( \. 11
,

, 15a S, ( ),„. Dit /.on!

heelt dn> de -ani('ii>t('llinLi- \an een inoiccnnl liai'iiiin^nirdiiacctaat

|(lns (H'ii molcciinl act li vlsnlfaat |>his een inoiccnnl water, en kan,

Nolii'i'ii'- ( it:r'i'iii:i;. als een deri\aat \an een di/.w a\ •l/.niir \\(»rdeii

(»|iuv\at, waarin twee w alersl()ral(niien d(Mir aetlivlL;r(tc|ieii en een

ür(ie|i <)|1 (|()(n- de Lifdcp ('11.^— ('()<)|| \('r\aiiLi('n /.ijii. Hij ki-eci»'

de/.ell'tie xérhiiidiiiL»' door een iiiciil'scI \aii snlfnnay.ijnz,nm-iiali*iiini,

/nnniali'imiisultaal en aicoliol te diu-ei-eeren. liet /.iiiir \\(M-<I „ /J/dr-

f/n//<'ssit/tï/sc/t/rt>^'t'/si'//nr" uoiiooind. A/ijiizniir /ell' ual' een (UM-iicliJke

\erlMiidiii,U' iiicl.

In J<S<S3 werd in 't zeil'de hihoralorinni door Sri^iNci''.!, l)0|n'(>et'd eeiie

(liM-iLielijke xorhiiidinu te krijgen mol molasnltblteii/.oi'ziini-, hcigeeii hem

uolidvle; do analyse gaf de sameiislelling (',, H,, O. S, Ha + 37^ H.,().

Hel zinir \\ erd ,/ I)/(h'fJn///)i')/:(>''(//sr/i/r('f'('/si'i/i/-('" gcMioemd. Analoge

xcriMiidiiigoii werden ook mei mellivl- en |»ro|»ylalcoliol \erkregeii.

Ijenzoëznnr zelf eeliler ^^ai' een dergelijke verhindiiig niet en 'I Avoi'dt

dus aan de snlfonzunrgroep loegeschreven.

KN(a''.i,(KK kreeg soortgelijke verhindiiigeii met isaethionzniir, maar

niet met henzolsidfonznnr en Xitii ack e\('!iiiiiii met mclliy Isnifon/.unr.

( ii:rTiii',i{ \'a11e deze \crhindingen op als zontcii \ aii een (icri\aal

O O

van (lizwa\('1zniir S.,(), II, l).\. (*, H^ — S >. / "^ \
\ I

\()/ \ ()('., H.

(J().,H()I1

In I)F,iLSTKiN''s Ilandhnch worden deze \'erl»indingen echler als

(liil)liel\eri»in<lingen \aii snHoiicarltoonziire zcnilcn met neiilrale zwavel-

zure eslei's itesclirexen.

Tegen deze opvalt ing nn Iteslonden sedei'l lang luj mij ernstige

hczwarcii. Reeds had ik de proeven mei sniroiiazijnznnr en niela-

sidfolienzoi'znni- nagedaan, maar geen ziiivei-e vcrhindiiigen verkregen.

( )ok eeiie synlliese uit de siilfoiicarhoonziire zoiilen met diniethyl-

siilfaai en diaetliy iMilfaal gcinkle mij niet. De verschijnselen echler

daarliij opudiierkl, gaven mij aanleiding Dr. Attk.m.v Ie verzoeken langs

een anderen wcu' Ie Irachlen veiiiindingcn Ie krijgen van dezelldc empi-

rische samenslelliim- n.|. door de liaiMiimzonlcn van de znre esters

van hel nietaMillolieiizo(''znnr Ie saineii Ie hreiigen met de Itarinmzoiileii

{\i'\- alkv Izw ;i\ cl/nreii in v cihoiidinu- linniicr moleen nlücwichl en. ( Jeven
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zij iii (loze verli(»ii<liii«i- oene vcrhiiHlinii-, dan liooff flio dezelfde eiiipi-

risclie saiiiciistelliii.U' alN d<' \orciiuciKiciiidc.

Dr. Attk.mv iiii iiiiiii waar, dal uil ociic oplo^siii;;' \aii iiiolcciilaiic

hoeveelheden van hd l>aiiiiniz(nil \an den aethylesler van nietasnl-

foiirii/oi'/.iiui' (Ml liarinniacthv Uidlaal, liij xcrdamiiinu' ('('r>l hel ^iroolslc

Uedeeltc \i\]\ hc! acihx lliarinnizonl \ an nielasnlfohenzoi'znnr zich in

fraaie kiMslallcii afscheidde, waarna eene dnl)helverl)in(ünji- \an (h-

heide l)ai-inniZ()iUen in den xonn \an p:rü<)tc losetten van leere naald-

vurnii,ii,'e kristallen noot den (hiu kwam, lerw ijl nit de nioedei-ioou-

harinniaclhylsnlfaal wer*! vei-kre^^en. Xeenit men eene overmaal \an

harinniaelhylsnlfaat, 1)\". 1 ur. harinmesterzonl (ip 5 ur. harinmaelhyl-

snlfaat, dan scheidt zich dadelijk de dnithelverhindinfi' af en nit de

moederloou' krijul mcMi hariiimaelhylsnlfaat. De (lid>liel\ei'l>indin,ii- i>

niet nit water om te kristalliseeren; hare oplossing- in water vei-toonl

dezelfde verschijnselen als die van molecnlaire hoeveelheden der twee

zonten, eerst kristalliseei-t hij indaniping het barinmesterzont nit, dan

de dnUhelvei'hindinu' eindelijk hel harinmaethylsidfaat. Uit alcohol is

de (lubl)elverl)indin<i- evenmin om te kristalliseeren. Zij werd derhalve

door sterk afpersen van de moederloog bevrijd en geanalyseerd. Hij

drie verschillende bereidingen stemden de resnltaten overeen en kreeg

hij voor de sanienstellhig:

CO., O, Ik

Ha -f (C, H, SO,), Ha -f 6 H,0.

(i V'„ L'2 rij -V

Dr. Attkma heeft xerxolu'ens de liereidingswijze van Sti:n(;ki. nage-

daan, maar kreeg ook hiei'bij eersl het aelliyll>arinnr/.(»nt \an hel

niefasnlfobenzoëznnr, daarna, ofschoon niet zoo gemakkelijk, dednltbcl-

verbinding. xVnaloog resnllaat levei'de de methylverbinding op.

Men mag dns wel aaimeinen dat de verbindingen van snlfoncar-

ixtou/.iire zonten met nentrale zwaxelznre esters niet bestaan, iiiaar

wel dnbbehcrbindingen van zonten der znre esters van snlfoncarboon-

znren met zonten der znre esters van zwavelznnr. Dit resnltaat geeft tot

tal van vragen aanleiding, waarvan Dr. Attkma zich \(»orstelt er eenige

proefondervindelijk te beantw^oorden. Heide zonten zijn alkylmetaal-

zonten \aii tweel>asische znren wier znnrfnncties, althans zeker bij

't metasulfobejizoëznnr, mxu zeer verschillende sterkte zijn, terwijl

het zwavelznnr als oxysnlfonzunr eenigszins vergelijkbaar is met Ik'I

isaethionznnr, dat de eigenschap ook vertoont.
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Scheikunde. Pe lieer IJakihis Roozeroom hiodi eciie iiiededec-

liiiLi' aan ^all den lieer J. .1. \ \n Laak : iiOrcv het ch'ctro-

inotoi'isrli >/<'</i'(i(/ r<tn <uii(tl<i(iiiu'n en leijeerhuicn.'^

I. Reeds Li-eniiiueii lijd ucledeii slelde ik de nauw keiii'igo lut-

drukkiiiii' o\) vuoi' hel poleiiliaalverK'liil (iisiselieii een willekeurige

(vaste of vloeibare) ojjiossing- van (wee metalen eenerzijds, en een

eleetrolvl, waarin de Ionen dezer heide metalen Noorkomen, ander-

zijds. Daaraan knoopte ik versehillende beschouwingen \'ast, welke

ik thans Avensch te publiceeren, nu onlangs een arbeid van Reinders

Aerscheen: ////f'^ (jalraimck element en de phasenleer' [Versl. K. A. v.

W. 28 Juni 19()2; Z. f. Ph. Ch. 42, 225 (1902)], waarin ook dit

onderwei'j) — evenwel sleehts kortelijk — ter s})rake kwam.
Onderstellen wij het geval, dat een oplossing der beide metalen

in (ï//e verhoudingen mogelijk is. Bij vloeibare amalgamen of legee-

ringen boven het smeltpunt der beide metalen is dit zeker mogelijk,

maar ook l)ij raste oplossingen van twee metalen kan men zich een

dergelijk geval — zij het dan ook soms metastabiel — ten minste denken.

Zij M de metaalphase, E de A'loeibare electrolyt, waarin de Ionen

der J>eide metalen aanwezig zijn. Het meed positieve metaal zij JA^,

het meest negatieNe J/^. Voor het evenwicht tussclien J/j en de

Ionen Aan J/j heeft men dan

:

(IfLZl^ de + (
V, - V,,) de = 0.

In deze vergelijking stellen jr,/,, en f/d resp. de moleculaire thernio-

dvnamische ])otentialen Aoor van het eerste metaal in het amalgaam

en van de correspondeerende metaal-ionen in den electrolyt; I",,, en

Te zijn de electrisclie potentialen aan beide zijden der gevormde

electrisclie dubbellaag. De opgeschreven betrekking wordt onmid-

dellijk verkregen door \irtueel een zoodanige hoeveelheid metaal-ionen

uit het amalgaam naar den electrolyt t(^ tiansporleeren , dat de

electriciteits-eeidieden worden overgevoerd. De eerste term moet

daarbij door v\e gedeeld worden, omdat dit de lading van een (ir.

mol. \(»oi-stelt, als v^ de valeiilie is en e de lading \an een Gr.

ae(|. Steil men nu F<,.— ]'',„=/., dan lieeft men dus:

daar xoor hel tweede meiaal hel zelfde üeldl ').

(1)

1) Bij al deze bci-ekeningon wuidl algozicii v;iii do (^eiinge) coiivilio, welke

zou moeien iiangel)r;iclil worden tengevolge van capillaire veranderingen in de

gren.slaag. Zie mijne veriiandeling over den capillair-eieclromcler (Versl. K. A. v. W.
11 .Vi.ril 1'.M)_>: Anli. Nïrrl. O.l, 1!)()l1.)
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Deze geheel calf^einccne helrekkiiif;- vooi- L zullen wij nii \ei-\()r-

mcii. Hij iiieng-sels kan men altijd sclii-ijveii:

fi = ft' -|- RT loij <•,

wanneer c de eoneeiid-iUie is van den itesclioiiwdeii coinixdioit.

Duiden wij de meng-ingsverhoiidiiiü- in de uielaalpliase aan door 1—./;

(voor hel metaal J/J en door ,,; fvoor JAj, dnn heeft men dus:

(l^'>n, -lic, )i-IiTlo;l — - -
in',,,- ft',., ) \-RTl0CI~

A= '^ -
'

in welke vergelijking- de functies n' in het algemeen nog, hehalvc
van 7', van ,i' of van c afhankelijk zijn. Alleen hij uiterst \erduii(le

oplossingen mag men ze onafhankelijk van de concentratie beschouwen.
Stellen wij nn verder:

dan ontstaat

:

^=— log-^ - =—%-^ ..... (2)

In dezen vorm is de uitdrukking door Nerxst gegeven '), l)ehalve

dat de afleiding geheel anders was, en de factoren 1—.6' en j; ont-

braken, welk verzuim Reinders — evenwel door een eenigszins

onzekere redeneering — hersteld heefi. Verder schrijft Nernst in

K
^
P

plaats van — altijd — , waarin dan P de „oplossingsdruk" van het

metaal, /) de ,,osmotische" druk der metaalionen is. Deze grootheden

zijn echter bij verdunde oplossingen met onze K en c evem-edig.

Maar terwijl bij Nernst de thermodynamische beteekenis van de

grootheden P vrij duister blijft, is dit bij onze afleiding niet het

geval, daar de grootheden K gegeven zijn door de betrekking {a).

Men kan nu evenwel gemakkelijk nog \erder gaan, en de dubbele

vergelijking (2) in één enkele omzetten. Onmiddellijk volgt nl. uit (2):

/A;(i-.i-)V^/Ay
'

of, als V^=zv^=:v is:

Stelt men nu de totale concentratie der metaalionen, nl. Cj + o-j,

door c voor, dan is dus

:

1) Z. f. Ph. Ch. 22, 540 (1807).



(•')

( 560
)

c

1 _i_ . > '

A'.,'-

Sllli.-llllilir III (Ie Iwccdc \(M'Li('lijl<ill<i- (2) ^iccft ||i| :

UT 1L^ /„„ |A',(1_..)+A>|.
ve e

\n.ir 7'= '27'A -\- 18 OM <• =: 1 wordt de Noorfacloi'

;

RT= 0,0U0 11)84 X 291,15 i^ 0,05777.

Dan is do Nkpkh'scIio lof;; tovons licrloid lot do fi'owono lo.u. Icj-wijl

L is iiil<!:odrukt in Volts. De forinule woi-dt daii:

0,0578
A,s° = lofr[K'^{l-.v)^h\.r] (4)

AIoii kan ^\Q firootliodon A', on A'^ iiatiiiii-lijk altijd /.('»'» Itopak'ii

((Uior tocvocfïinfr van oen constante hij de ooiistaiite van ;<',,) '''^^ '"=1

kon-espondoert niet een iionndlc lonen-oplossini»: in don oloelrolvt.

Wil men L l)epalen voor een andere teniperatnnr, dan liecft men

sleelits Ic vornienip:vnl(li,£!^en met J -\ , terwijl men er op letten

moest dat dan ook K^ en K^ oen verandorinfj; zullen ondorf^aan.

Ih de concentratie c niet =: J , dan moet bij 1<S° van L noi;

0,0578
lo(i^^ c worden afgetrokken.

V

Uit de formules (2) en (3) blijkt ten duidelijkste, dat er slechts

i't'w Ionen-concentratie f^ is hij gegeven c en .'•, die mot de A^vVA'

metalen ft'i/ebjJi in evenwicht is. IMocht dit evenwicht aanvaid<olijk

niet aanwezig zijn — zijn er bv. i)ij oen tinamalgaam betrekkelijk

te veel kwikionen in den electrolyt -— dan zullen deze zoolang op

het amalgaam neerslaan, terwijl oen electrisch aequi\alente hoevool-

lieid linionen uit het amalgaam naar don olecti-olvt in oplossing gaan,

lot do o\enwichtsverhouding ingetreden is.

Zijn i\ en i\ fdo valentiën) gelijk, zooals in hel voorbeeld van

lin en kwik (beide = 2), dan zal e, de fota/c concenli-atio, l)ij die

uilwisseling s/andra.sti// blijven. Was e derhalve oorsproidvolijk = 1

,

dan /)///f'/ do totale concentratie normaal; alleen \ei"andort do vor-

iKiiidiiii: \an <-^ on c,^ zoolang tol aan (]e belrekking (3) voldaan is.

II !>•' lorniulo f4^ stolt de door mij roods \roegor go\oudon oind-

uildnikkiiii; \n(ir. Zij drukt Z-m- goliool <Midiiiib(dziiiiiig uit, als

Ki, J\\ 011 ,/ bokoiHl zijn. Do Ibrmule (3j gecri dan xordor do bc-
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trekkinji: aan tiisschen r.^ on r (= 1). Zooals wij loeds opmerkten,
ItlijvPM (Ie frcoolliodcii A', en A', iii lid alj'ciMccii finicIÜMi van ./

:

later (in III) komen wij (laaro|) no^' nader terug-, maar in lid nn

volgende znllen deze fiji-ool lieden Noorloopi^- als eonstanten («l.w./.. als

zuivere fiineliën van 7') helianddd worden.

Meestal is /f, ontzettend p;,-()()( j,, vcM-j^-elijkinf;: met A",. Nemen wij

ov. voor J/j tin, voor ^f^ kmlk, dan is voor mtrinalf oplossiiif^en

(c = J) volgens de opgave van Wii-smore ') L, — — 0,085 '),

^3 = — 1,027, vvaaniit volgt:

K, — 1
0-3 K. 1 -^^fi

Men mag dns rnnr hijiia lu'l (jfJuwle ii\i'n(junjH<jn}nc(l \an liet amalgaam,
van af ./; ^ O (zuiver tin) tot aan ,r = l — 10 3" ongeveer, met vol-

komen nauwkeurigheid sehrijven:

A=z 0,0280 /o//' « K, (1 — .c),

met weglating van K^x. Daar 0,0289 loif" K^ = A, is, zoo kan men
ook sehrijven

:

A r= A, 4- 0.0289 loc,'' (1 — ?;) (4a)

Het potentiaalversehil verandert dus tnsschen ,rr=0 en .?•=!— 10—^o

alic<^n k')ii/<'roI(/e der vcrdiidcirnde maarde van 1

—

,r '). Zoo heeft men hv.

x = h = L, — Q = — 0,085

= 0,1 =A, — 0,0013 = — 0,086

= 0,5 = A, — 0,0087 = — 0,094

= 0,9 =:A, — 0,0289 = — 0,114

= 0,99 = A, — 0,0578 = — 0,143

= 0,999 = A, — 0,0867 = - 0,172
— l_10-io =A, — 0,289 = — 0,374

==1— 10-20 =A, — 0,578 z= — 0,663

= 1-10-30 = Aj — 0,867 = — 0,952

Wij zien hieruit, dat zelfs bij ,/;=: 0,999 A nog maai' weinig van

de waarde A^ hij ,r i= O (zuiver tin) verwijderd is, en nog zeer ver

van de waai'de A._j =

—

-1,027 hij ./• = 1 (zuiver kwik), niettegen-

staande het amalgaam reeds bijna zuiver kwik is. Van de kromme.

') Z. f. Ph. Ch. 36, 01, 97. Zie ook id., 35, 291, 333.

2) De opgave geeft aan < — 0,085. Had men in plaats van tin het nog posi-

tievere metaal cadmium genomen, dan was ;^i
= 0,143, iTi = 10^ geweest. En voor

zink zou zelfs Ai =0,493, iij = 10^" geworden zijn.

3) Wij herinneren er nogmaals aan, dat de tempei-atuur zoodanig moet gedacht

worden, dat de menging der beide metalen in alle verhoudingen mogelijk is. Daar
bij tin en kwik die temperatuur boven 23!2° ligt, moet men zich alle waarden

van A voor die temperatuur gecorrigeerd denken. In V zullen wij het geval van

begrensde mengbaarheid beschouwen.

.3(1

Verslagen der Afdeeling Natuurk. ül. XI. A". 1902/3.
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welko L in ariiaiikrlijklicid \aii .' aaiiuoort. htopl dus het «looi van

.r = O lot ,( = (),JH)1> iiaizciiocj^- li(»ii/.(iiilaal All in lijx. 1 i, terwijl oen

jrroot deel, ovcreciisUMinnoii(k^ nicl \v;uir(k'n van ./• lussclion ().1M)1) on

I praotisi'li iroliool mot <le oi'dinaat van .'=1 sanienvalt (/j'Cin lig J j.

^JoV

j,'-"t^.

-6ü3(.f= l-IO~*')

-052 (^=10-=^)

-1 .027 y^ ^.

Fig. 1.

Wil men L berekenen tusschen x = 1—iO-^o en 1 , dan kan men

K, niet kanger t. o. v. /iT, (1

—

a;) verwaarloozen, on moet men schrijven :

A = 0,0289 lo<f' [10-3 (i_.,.) _j_ 10-35,6;].

waarbij .v (naast iT,) = 1 gesteld is. Men heeft dan verder:

A — 0,0289 log'' [10-35.6(1 -f 1032,6(1 _.
.^0)]

of

L^L,^ 0,0289 lo,r (1 4- lO^^-^'d - >•)) . . . (4?.)

Dit geeft bv.

:

^=1— 10-32 A =^ A, -f 0,0202 = — 1,007

.V := 1— 10-34 ^ _ 21, -1- 0,0005 = — 1,026%

terwijl alle waarden boven 1—10-3^ praktisoh == A, zijn.

De in bovenstaande fignur (jrstippcMc lijn geeft A in fnnotio der

concentratie (\ der kwik-ionon in don oioctrolyt aan (betrokken op

c =z 1). Rijeenbehoorendo \\aardon \an .r on <\ worden dns gevormd

door de abscissen dor snijpnnton van elke hori/.ontalo Hjn met de

beide krommen. Schrijft men formule (3):

1

1— .r

1+ 1032,6

of, nifl uoglating van dcMi t(M-m I in d(Mi noemer. Avat tot aan

z= 1—10 geoorloofd i^

— 10 32,6

1-^
(3a)
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dan /Jot men, «laf .-, prakiis<'li =: O is \an ,/ = () tol ,/• = 1— 10-30.

Voor ./• = 0,909 hx . is r^=\{) '^V-
, voor ./• = J -10 3o jj.

,.^ jj^^^,

slechts =10-5.6=0,0025. Eerst voor de allerlaatste waarden van ^"^

van 1—10-30 ff„ 1 j^j.jjj,, ^.^ urjiarde, en verandert rapide van bijna
O tot 1. Een groot deel i\rv <;estij)pelde lijn valt dur^ in de li^r,,ur

samen niet de ordinaat \an ,r = 0. Naj^enocj? alle lonen in den
clcetrolvt zijn tin-i(jnen : de oorspronkelijk djiiirin tuinwe/J^^e kwik-
K'iicn li("l»l)eii zich hijna volledig oj) het anial^rjxain neergeslagen, tegen
uitwisseling van een electrisch aeqiiivalente hoeveelheid tin-ionen, die
nif liet amalgaam in oplossing zijji gegjuin.

Wd men een <lireete vergelijking opstellen voor A in functie
van (,, dan heeft men uit

L = 0,0289 %>« {K, (l-x) + TT, .r) i

K,.v )

in de eerste plaats:

1 - r :^ -^^ÜZ.!iI_

dus na substitutie :

L = 0,0289 %»•

of ook

A = - 0,0289V»(^ + ^) (5)

\Nelke uitdi-ukking de grootste overeenkomst vertoont met (4). No»*
grooter wordt evenwel deze overeenkomst, wanneer men schrijft

:

A = 0,0289/0^7^" ~
,

of

L = L,~ 0.0280 W»/ o, -\-^(l-cA

terwijl men (4) kan schrijven in (ien vorm

A = A, + 0,0289 lef' f{l-x) 4- ^^\

Hieruit ziet men ten duidelijkste, dat de lijn L = f(c) qe.hefi
.Vimetnsrh is met de kromme L = f{A Keert men fig'l om dan
IS <le tweede l,jn i„ haar verloop idnUiA' met de eerste. Schrijft
"»en voor ., in de plaats 1 - ,•„ dan geldt voor beide gedurende
nagejioeg het gansche verloop :

36*
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A = A, 4- 0,0280 %'" (1— .r)

L — L, — 0,028!> /(.,/'" (1 -'•,)•

Hij (Ie (MM'stc iio(Miil L al' \aii A, lol hijna A,, als ./ ((!(> kirik-

f'oiiccnfralio in li«M <niia/</(Hiin) van O lot liijiia I voraiidcH : l>ij do

tweedo iiooint L loo van A, tot l)ijna A,, als c^ (i\o ////conccnli-alio

in don ch'cfrohjl) toonoonit van O (ol bijna 1.

Wij kuniioii u(Mnakkolijl< l)orokonen 1k)0\oo1 kwik-ionon /,nllon iiooi'-

slaaii. wannooi' hot amaljraan oorsjironkelijk hcsloml uit ,r„ kwik <)|)

J- ,r,, lin, on dit in aanrakiiip: wordt ftohracht nicl eon eloctrolyl,

waarin i\o coiiconlratio dor kwik-ionon =i {(\)„ is op een totale

iojienconcontralio = 1. Onderstellen wij, dat li<M ainalj^aaii l)o\at

w Gr. mol ; de oleetroljt n(yv. inol metaal-ionen. Oorspi'Oid<olijk

lieett iiioii dan :

m (1

—

.i\) (in

m.v^ kwik

n (1— («",)„) tin ionen

j ^'(^',)o kwikionen.

Na uiiwissolin;^: \an iinj kwik-ionon nit den ('loelrol^vl tegen my
tin-ionen uit hol aiiali;aam, />al men h(^l>l»on:

lil (1 — Xq — //) := m (1 — ,r) tin

m (.r„ -|-
//) = iihv, kwik

n'

n{ (r',)„ y) = nc^ kwik-ionen

De even wichtswaarden ./ en (\ zijn dus gegeven door

'• = -'"n
4- !/ ; (^.)o -//

benevens door de vergelijking (3), bv. in den vorm i^a), nl.

r, ^= 10-32,6
^ zoodat deze laatste wordt:

1 — A'

(r ) V — 10-32.C ___JL_L_£
f> 1—K + .v)

waarnil // ondul)bolzinnig kan oj^gelost worden. Dan hooft men ook

./ on (\.

( irafisch \indt men uit de bovenstaande fignui- de bij elkaar be-

hoorondo waardon van .r en r^ door een verlikale lijn, die de totale

mongverhonding a der beide metalen in de twee |)hasen aangeeft.

Deze is nl. gegeven door

m -\- n

Nn neme men op deze lijn P zoodanig, dat PPc PPm =77i;?7.

welke grootheden m en n tengevolge der aequivalcnte nitwisseling
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onveranderd blijven. P,. en /',„ «^even dun r-, en :c aan, terwijl de

oi'dinaiit van /\ \i\. /^Q, de waarde van L aanj^eeft.

Kr i<Mnn('n /icli liirihij oclitcr no^- verscliilicnde coniplicaties voor-

doen. In (Ie ecM'stc jtlaals /al <!<' uraad der r/rc/ro/i/ttsc/w dissocuUui

voor v\\ na de nitwisseiing niet geheel dezelfde y.ijn, zoodat <!(» oor-

s|)ronk('lijk noi-niaic concentratie r — 1 later i'ts gewijzigd is. In de

tweede plaats wordl de berekening ingewikkelder, wanneer de ?v/A//f//f:;

der beide nielaleii \crscliilt ;
'• blijCi (la)i niet on\-erajiderd, omdat een

zeker aantal tvveewaardige ionen bv. wordl vervangen door een

dubbele hoeveelheid eenwaardige ; ook is de betrekking f3) (Jan inge-

wikktddei', enz. in de derde [)laats kan het voorkomen, dat de

electi'olyl zoo i-ijk aan ionen van de (eerste soort, (bv. tin-ionen)

wordt, dal de oplossing orerverzaduid zon worden aan tiirzont. Door

neei'slag van een gedeelte daarvan zal dan een deel van de totale ionen-

lioeveeliieid blijvend buiten dienst' gesteld worden, zoodat de vei-honding

///:// en eveneens n zich vergrooten znlleii. De v(»rlikale lijn I^Qzal

daardoor iets naar lechts verschoven worden, terwijl J* diuirop iets

lager komt te liggen dan voorheen. Immers r^ is nu relatief te groot

geworden, zoodal ei' nog een weinig kwik-ionen tegen uitwisseling

van even zoo vele lin-ionen op het amalgaan zullen neerslaan. Daar-

door zal er dus altijd iets meer tin gepraecij)eei-d worden, dan oor-

sproukelijk mei den oververzadiginsgloestand kon-espondeerde.

,IL
Wal hel dillei'entiaal(|iiolieiit belrell, zoo \(»lgl uil (4):

(/./

- = — u,028l» X <>,4:'>i:i .

dx
^"

A', (1-./-) + A;.,-

Voor bijna alle waarden van ,r mag daaixooi- Licseli reven worden

:

dL _ Ü,ül25

d.v 1 — .7?

Men ziel, dal de curve A r=-^ f (.i') <ii'sh(dl(j afueemt \an A, lol L.^.

,IL ^ A',

Vooi' ,/' =: I is ^=-- (1,012.) . dus wel zeer urool, maar met
d.v, h,

negatief oneindig.

IbUzelfde geldt voor de kromme A =:/'(<-j, maar \olgens hel boven

uiteengezette in omgekeerde volgorde.

l^aten wij de onderstelling vallen, dat A', en A'^ onafiiankelijk van

,v zijn, dan /iv/z/het voorkomen, dal zich ma.vimaen minima vertoonen,

en dan zal bov(Midien de kromme A— /'(<•.,) niet meer geheel symme-

trisch zijn mei de kriunme L =ƒ(,/•).

(liaan wij er llians loe over de onderstelling dal A', en A', nog

functiëJi van ,/' zijn, nader Ie beschouwen.



MI. lil fcii aiidcrt' iiicilcdccliiiii' '

) lonmlc ik aan, dat wanneer de

\ AN |)i:k W \ Ai.s'si-lie toeslandsvcrü'elijkinLi als ücldiii' wordi aanL!i'-

iiitnieii. ii„i^ kan worden vnorucsleld door

,!,„, r= {(i'mX + ^7
'~ + J'^l^ /"." (1 - ')•

Hierin is .1 =: a^ h.^ -\- u., />,' — 2^/,, //, h.^.

terw ijl II = h, (1 — ./) + A, ./ = l>,{\ -\- r .!) is.

Deze nildi'nkking werd reeds in 1891 door \. u. Waals gegeven.

\ üor ^,n.. vindt men:

A{\—.Ty
Hm. — (M'mn)„ +

, 77 h Ul'ioa x.

Onderstelt men de grootheden [i luj de metaal-ionen in den i'U'ctroUjt

\an wege de geringe lonen-eoneentratie onafhaidcelijk \an ./. dan

vindt men nn, nauwkeuriger als hoven:

. l A \—x

t\ —
i',e

yl(l— ./•)•' .r

b„ b^ t\

U. f

iietgeen met

((t'n>X> — f*.', = ^^*^'
'<^." (^M)ü ? in'm.), — He., = ^'^' l»!'

{
A',),

oxer'i'iiat in

RT
(A',).,./5..'^

1—

.

7? 7'

/(w/

i'.,f

(A;)„..5/i-x)^*

\\anii<'<'r ter hekorting geschreven ANordt:

Aannemende r, ^:= r.^ = r. en na snhslitntie van de uit

., (A',)„ .Ml--•)^^•

voorlv loeiende waarde

1 -f

(;{''-)

1) K. A. V. \V. Juii. l'.tU3.
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verkrijgt iiieii bij lö'MJ eii c=l:

(A',).,^.'v-(1-.,.) + (a;),.^,V«-^v,'
0,0578

1'c=l
. (4'^'*)

Deze iiiccr ii;iii\\ koiiriuc iiildniUkiiiLicii (3'"*) oii (4^'*) geven in

lioofd/aak li('l/('ir<!(' xcrloop (k-r Ix-idcn curven uU lioxcn. AIIcimi /.on

ii*'l ini kunnen Noorkonicn, dal <!- cfii nia\innini of niininiuni intreedt.

Wij lieUhen ni. voor , daur
d.r

d.v JiTb*
^'"

rf.^•
" KT b'

'

inet 1' :=: 2

(7A _ /?7' b' r ''" ^ ''^"

O 1 2 :> tr rJLL J
(ti)

"de

Uit kan dns :^ O worilen in de eerste plaats, wanneer

^ 2^1 w(l-.x.)
1 ^^ - = O

is. Maar liet is gemakkelijk aan te toonen, *) dat in dit geval

en "-— beide = O worden, wat op hihlrh' toestanden wijst, aange-

zien wij dan oj» een spi/ux/it/i' lijn \an hel i|'-(ipper\ lak ons bevinden.

Het oorsproidvelijk homogene amalgaam zon zich dan reeds lang

in twee eoëxisteerende — vloeibare of \ asle — pliasen van ongelijke

samenstelling gcsjditst hebben.

Het boven gezegde kan ook aiuemeen worden aangetoond. De

formnle {-V^^^) kan nl. gesehreven worden :

f r

A=— lo(f

wanneer men nl. op de boven gegeven nitdrnkkingen voor (/vj^,

(A'.^\,, M»i, en Hm., lel. Dan wordt — evenals zooeven f/V, en fiV.j onaf-

hankelijk van
''i

en c^, tlns van .<• onderstellende (de eleelrolyt is

verdund)

:

f*"ii f* e..

ilL _RT 1

~dx
~

"vb N d.v

1) Prof. B.\KiiL'is RoozEBOOM vestigtle ov inijne aamlaclit op. dat het optreden

van maxima on minima Ion gevolge van het nul worden van dezen factor om
verschillende redenen wel eens in het labiele gehied zon kunnen geschieden. Een

door mij ingesteld onderzoek — hetwelk hier volgt — bevestigde deze veronder-

stelling in der daad.
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Nu IS

Mm,
— ? — .!• :

f
I,,,.,
— g -(- ( 1_ .,.)

,

0.1' tl.r

wanneer C »le lolaK' llitM'iiiodx iiaiuisclie poleiiliaal voorslell. ])eilialve is

zootlal

a; e iiT —
( 1— .i) É' '^i'ï^~

t/A _ 7t:7' 1 c)'^?

(IA d^;
Avordt. kan dus = O worden, of wanneer :— = wordt

,/.r d.v'

—- en worden dun gelijktijdig = () 1 ot wanneer de tweede
d.v d.v

'

J
2^.ï(l-.r)

factor verdw'ijnt. Nu coincideert liet O worden \an 1 -:— met

(

RT />»

O'?
'" = O, zooals gemakkelijk, door diiferentiatie van ft,», bv., is aan

te tooneii, en daarmede is dan bewezen, dat de genoemde factor in

dA
.

. T
^'^— niet =: Ü kan /iin. Iminei's ^ =z O <>eldt vooi- piiiileii in liet

hthii'lc gebied.

\V(,'1 is liet echter mogelijk, dat de t\\eede factor, nl.

f*/«! f* e-i l^in.2 t^ e.,

wordt (lielgeen identiek ismet.r^^ Z'"^' — (\—.r)t' "'' =U), maar

dan mogen (A'i)„ en (/v._,)u ^•'t't Z(K)\(M" uiteen liggen als tot hiertoe

uerd aangenomen. J)it ge\al zal echter in een xolgende paragraaf

afzonderlijk worden beschouwd.

Daar of thans, beliahc .r en 1

—

,r, ook ^^'i'" en t^.'ïC—
•')'•'

'".

besut, zoo is hel thans onmogelijk 1 —,r en ,/• expliciet iu <\^ uit te

ilnd<keu, eu kan men dus ook niet A expliciet als functie \au c.^

iiildiukkeu, zooals in (5j is geschied. ])e kromme A — /(<.,) zal dus

uu met meer symmetrisch zijn met A—zj\,r), zooals trouwens o(tk

dA
blijkt, wamie(>r wij de waarde \au opschrijven en deze xcrge-

dr

,IA
lijken mei die \au Uit {.'i''''*j volgt ui.

d.c
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Combineert men <iit nid ((>;, /on \('i'krijjz-l men:

c/c-,
'

"^
(/^)„ (a;)„ ./V^+/5.(«--/^ ' • •

^'^

2^ .ï(l—

4

Men ziet, dut de lUctor 1 —— ——— iy weggevallen. Mtiui-

aange/ien

dc^^ dx \dt\ J dc^

dx 2Ax{l-.x)
en —- den luetor 1 — -—— -— in den /lucmer heelt, v.oo /al voor
/ ac^ KI h

d'L
de wuiirden van <•, waarvoor deze factor z= O is, n= oo worden

dc^^

d.w.z. de kromme zal daar tei- plaatse h'A'r[tunhni vertoonen. Maar

aangezien volgens het bovenstaande dit alles in het labiele gebied valt,

zoo zullen wij hierbij niet langer blijxen stilstiuin.

IV. Onderzoeken wij thans het geval, tlat de beide metalen in

elektromotorisch karakter zeer dicht bij elkaar liggen, zooals b.\

.

kwik en zilver, tin en lood, enz. Neemt men het eerste paai-, dan is

L, (kwik) — - 1,027
|

L, (zilver) = — 1,048

A', = 10-«".8X-2
I

A;r=10"'^.i

Maar dan doet zich de onaangename omstandigheid voor, dat de

valentiën verschillend zijn {i\ = 2, r,^ = 1) en de foi-mules zeer

ingewikkeld woi'den. Nemen wij daai'om lie\er als \oorbeel(l tin

en lood, waar

A, (tin) = — 0,085
|

A., (lood) = — 0,129

a; = io-3
'

I

yv', = 10 ^.5

l)e formule (4) wordt dan (r = 2) :

A =: 0,0289 log^o (10-3 (l_.r) 4 lu V-.,.)
,

eji nu mag ///(// A'.^ t. o, v. K^ verwaai-loosd worden. l)aar

A^ = 0,0289 /m/'^' 10 ^

zoo kan men ook schiijxen:

A — A, + 0.0280 Zoy't' ((1— .r) f O.OliO ,,) .

en men zal thans een meer geleidelijUt' afname \an Aj tot A., hel)-

ben (zie tig. 2).
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VT» «ï^^i^ ^

Fig. 2.

Neemt men de coiTectie, in III hehaiideid, in aclit, dan kan (4/>/.s)

geschreven worden (v = 2) :

L = L, -\- (J.0280 /o/y'o
']^

JZ-
Volgens (t5j kan thans — \erd\vijnen, zoodra

(A\),.,':-_(i:j„.,5./.-x)^=:0

wordt. d. u . z. wainieer

\\(pr<Jt. Sultstitneert men voor ,?, en ,?, liunne waarden, zoo gaat

dit over in

• (A',)o

d. w. z., daar — =: «j is (zie de geciteerde mededeelingj en

O
b = h,[l + ~.r]--b,{l+r.r)

ot' nif t «, = «^. :

NT h^(l-\-r.ry (A'J„

jr^y.. T;. /^ 2.t— 14- r.r- ^ ^^
(A'J.,

yn- 7'/>, (l+ nr)' ''•''(A'Jo'

Nu nog " =r O .sk-lk'ndc, en voor -- schrijvende —7-7 , zoo ver-

Vu + 1

krijgt nifii

& Tr+l (1-fr^)' "^(K,),
(8)
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Zoodra dus de irrootlifdfii ^/. rt cii / uit dr ^moltlijii hokoiid

/ijji, kan hij ^('^«noD wjuirdcii \aii A', en A, — d<' waarde van

,r lifMckeiid \\(jrdon, wmirdooj- aan do iMncnslaandc Itcfrckkinj; wordt

Nolilaan.

<)t' ('I' ('<'ii niaxiniuni. <Jan \n«'I ^'cw niinininin is. liaiiLfl \an d«?

waarde \an a al'. Is ./. z(*ei' klein, /oo \ cikrijii;! nieji \\\. vo(»r Z-

:

(a:
A = A, f 0.0125 U (1— ') +

(/^.)..
I)il ir? dii-5 aan\ aiikelijk toeiieiiwiult met .r, wanneer fi^-i

ranneer dus

1>0.

>
(K.X

is. Xn is f A7)n altijd ]> f A'.j,, ondei-steld, zoodal aan Itovenstaande

ongelijkheid sleelits \(tl<laan kan woriN-n door itositlrrf^ waarden

\an
i?.^,

dns wanneer de ;iro(»tlieid <t jtosilii'f' is. Dit werd hv. vooi-

linanialganieji gevonden, en /.al. oni in de geeiteerde niededeeling;

aangege^'en redenen, l>ij anialirainen wel l>ijna altijd ge\-onden \\(»rden.

Een ïna.nïinini kan dns alleen optrecicn liij />".v///V/v' waai'<len wan ff,

een iirinimum l»ij m^tiaticrr waarden \'an ti.

< )t' er feil tlergelijk niaxininni of nniiiiniini /.al /ijii, liangl daarvan

at', (tf aan (8) kan wortlen vdidaaii <loor waai'flcn \aii ./ ^ O en <^ J

.

2,,; _1 -f-
/.,/;» 1

Daar van —1 (l»i]' ./ = ()) tot -;— (hij /•=:1, hïoot,

zoo zal hij « posit'u'f

O T r^\^ (Aj„' ^ 0,0125
(8«)

moeten wezen, om een maximum Ie xinden noot \\aai<leii \an x

tusschen (J en 1. Hij ,u'('lijklieid zon liet maxinnini jiii>t hij ,/• = ()

optreden.

Moclit « n.iujdlicf zijn, dan moet natuurlijk

/> 2'(r-f-l)'^ (A^),, -^0,0125 ^ ^

zijn, om een ininiinum te /,i(Mi opti-eden tusselien ./ = O en 1. Hij

gelijkheid zou het minimum nog juist hij .c = i vallen.

In lig. 13 en 4 \ indt men den loop der beide lijjien A =ƒ(.»•)

en A =: ƒ (cj voor de beide gevallen weergegeven
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FiK. 3. Fie. 4.

Blijkens do Ibi-inule (7) wordt — = O bij dezcljde waarde van x
di'.,

ilL 1

ids - . int de tV)i-uiule {W"") xolgt vordci- dat alsdan «-, ^= = x
<''•

1 + ijif

/al zijn, zoodat de kromme A =/(<'J de lijn A=/{,r) in het

qf'iiiei'iischuppi'lljlx maxinuim ot' mijiimuni zal raken.

Uit (8^^j ziet men duidelijk, dat wanneer (A',)^ en (/v',)„ (»f L^ en

L.. ir/ui'Kj verselnllen, er kans bestaat tot hel optreden van een

maximum. Xeeml men l)\ . xoor n, (I, 1\ en /• de waarden, i)ij tin

• •11 kwik gevonden, dan zon dus bij 7'= 7',

A. — A, < -

'—
"^ X X 0,0125, d. w. z. < 0,0057'^ 0,39G ^ 1— 0,74 ^ '

' ^ '

moeten zijn. l»ij tin en kwik is Aj — A.j = 0,942, derliahc zooals

wij reeds in 111 opmerkten — veel te ••root. (iolden \(»or tin en

lood d('/('lfde waarden \an *<, enz, dan zou xoor die eombiiiatie

A, •— A.^ = 0,044 nog onge\eer J-S maal te groot zijn.

V. Ten slotte eenige opmerkingen aangaande de kromme A = /'(./'),

waiiiKM'j- Ih'I amalgaam niet bij nlU' waarden \ au ,r \ loeibaar (of \ast)

blijft, maar er een meer of nunder gi'oot gebied is, waarin liet \asle

amalgaam met het \l(jeibai'e eoëxisleert, b\ . bij tin en kwik beneden

232", stel bij 25°.

Fig. 5 ge(;fl dan het verloop drr krommen A =y"(,r) en A =: /'(e )

te kennen, /onwel vooi- het \'loeibare als \'oor het \aste amalgaam.
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A'

A„ =ƒ (x)

• —-_——-__^
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ll.uMcii wij iiiri tin rn kwik, maar h.\ . tin on lood als voorboelH

jïonoiiicii. dan /. l<'ii de hoidc lijnon L =z/{.r), en cvenzoor d<'

lijnon L :=/"{<,) olkaar vi'nli'r \an ^" o( .1' hobhon kiinnon snijden.

Iinmoi's dan iroofl niot 14"^ maai' (41 do waai'do van L weer, en

voi-dwijnl liol |»acalolli>nio tol /oo diclil hij ,/' = J

.

llcl Miij|Hint l>ij A' nooinoii wc hot .S' — is een uiterst merk-

waar<li,ic punt. Inmiofs daar is één en i\v /.elfde eleetrolvt in ovon-

wiolit niet hot vaste amalgaam in H' on mot hot vloeihare in />'.

Derhalve zullen aldaar hij 25" ook (W laatste phasen mot olkaar

coi'.viMecren. Zooals {\e tljiuur duidelijk to kennen geeft, ligt dan de

samenstelling van het vloeibare amalgaam (het punt B) dicht bij

/niver kwik (van Hktkren vond .c= 0,988 'j ), terwijl de samenstelling

van het vaste amalgaam (het punt B') uiterst dicht bij zuiver tin

moet liggen (van Heteren vond ,;' = (),01).

Praktisch heeft men dus \oor de kromme L =/(.>•) het volgende ver-

loop. Van ./ = () tot .r = 0,01 wordt de lijn A'B' gevolgd {vaste

phase): van ./ = 0,01 tot .f := 0,988 de rechte lijn B'B (coëxistentie

van vaste pliase (,« = 0,01) met vloeibare (./; = 0,988) in vorsoliil-

lende verhoudingen); van ,/•:= 0,988 tot ,/• = 1 de \\]n BC {docihair

phase).

Ligt werkelijk B' bij /; = 0,01, dan is La-~-^B' gemakkelijk te

berekenen. Immers volgens (4^^) is dan

L, — L — — 0,0289 locj'' 0,99 =r 0,000125,

d.w.7,. L^ — Zi = 0,125m.V. De proeven van van Hetkrkn geven

hiorxoor aan 0,78, 0,24, 0,17 en 0,10 (hij neemt aan 0,5)').

•Men ziet spoedig in, dat het snij|mnt in de nabijheid van ^ ' -f'onorloi

Iteteekenis heeft. Immers dan zijn wel de waarden van L gelijk.

maar de electrolyten waarmede do beide phasen in evenwicht zijn,

hebben verschillende samenstelling.

Vergelijken wij nu ook nog de door van Hktkren gevonden waarden

van L fmet pyridine-oplossingen ') ) tusschen ,/ r= 0,988 en ./' = 1

mol dio, welke int onze foi'mule (4") kunnen berekend worden

(wolko loiinulo tot ,/• r= 1 — 10~3^ geldig blijft). Noemen wij {\o

waiirdo van L bij ,/ z=: 0,988 A„, dan is dus mot inachtneming van

den correctieterm in (4^'*):

') Wat hij VAN Ib.TFnK.N x is, is liicr 1— .r, en omgekeerd.

-) Hl. :i;i van Ik'I pnicfsclirift.

S) Tabel S it, i,l.
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L,^L,-\- 0,0289 /o</>o o.()]2 -V o,0125
" -^" --- " '—

-

j^
O T (l+0,088r)'f

L —L^-\- 0,0280 %io (l_.,.) 4- 0,0125 - ^
Voor /?! is dan haar waarde (zie boven)

O T {l-\-rj;y

1

~
72ï; r (1+ r.r)'

~
<9 r (1-f r.7r)'

in de plaats gesteld. Nu is -7 = 0,1144, ~ = ^^ = 1 ,003. r— - 0,74.
O I 298,2

derhalve wordt

:

{L,-L),,o ^ 0,0289 (%io 0,012-%'^» (1-./;) )+ 0,00242ri3,5-^^ ƒ' J ,

L (l-0,74.r)'
j

of

(A„-A),,o = [-55,5-28,0/o,,io(i_,.)| + 32,7—2,42
(1 -0,74.P)'J

in millivolts. De concentratie van den olcctrolvt is door het ver-

dwijnen van L^ weggevallen. Wij krijgen nu liet volgende overzicht.

1—X
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herehnulr iniidth-it \aii n. fii/. de jj^i-odihcdoi L /clfs hij waanlon

van ./'. (Ii<' /.«'M (liclil bij 1 p;olo^on zijn. iio^j: iiilstekend \voerfj;eeft.

Moii ziol. dat door IkM weslaloii van don oorroctic term — waardoor

do o(Mivondi;^(> Xkknst'scIio loi-niido (maai' mot Ithj {\ —.r)) voi-kiv^cn

^v, ),-,)( — do iiilkoin>l<'ii lol 3 iiiillixolls lioo,u-oi- z,(»iidoii iiilxallon ').

Scheikunde. - Do Hoor IJakihis Ivoozkroom biodi ocno rnodcdcclinn:

aan \an diMi Hoor .1. .1. v.\N Ij.\.\|{ : ^ l)i' snn'lllljii rmi Tiii-

aina/(/ann'n." (2^^^ iMododeolinp;).

I. In oen voorgaande mededeelinp; (Verslapt dor vorf;. Deo. 1002)

toonde ik aan, dat wanneer de moleenlairc j)OtontiaaI \aii liot tin

in oen vloeibaar tinamalgaam wei'd nitgedrukt door {\o forniulo

(i, =/iT) -f RTlop (l-.r) 4- («^ .,;-^ + ,i, .r^ + ...),

een XiOer goede aanslniting word verkregen tnsselien de door iniddol

1) Ik wil er hier even op wijzen, dat de nog veel betere aansluiting, welke

WiM) hij ('(«/mi/(mamalgameu met zijn formule (zie BosscHAbundel, blz. l'2ö)

verkregen heeft, m. i. op zich zelf weinig waarde heeft. Immers de coüHicienton dier

formule werden niet, zooals hier, aan andere gegevens ontleend, maar aan de

gegevens zelve, aan welke hij zijn formule wilde toetsen. En nu wil het mij voor-

komen, dat liet weinig moeite kost met twee coëllicienten een zeer gering aantal

gegevens sluitend te maken. Mijne ondervinding heeft mij te dien opzichte voor-

zichtigheid geleerd. Zoo gelukte hel mij nog zeer onlangs een 1 7-tal smelltempc-

raluren, van i21ii° tot 80", met een half-theoretische, half empirische formule met

groote nauwkeurigheid weer te geven, terwijl toch een later door mij aangewende

geheel theoretische formule, met minder coëfficiënten, een nog veel betere aanslui-

ting gaf, die zich niet over 17 maar over alle 2:2 onderzochte smelttemperaturen

uitstrekte, tot — 19' toe. En daarom hecht ik meer waarde aan de uit bovenstaande

tabel blijkende overeenstemming tot op gemiddeld 1 millivolt, dan aan de al te

fraaie overeenstemming van Wind tot op enkele hondersle millivolts.

Daarbij komt nog, dat de hier gebruikte methode van den thermodj/naniischcn 2'>'^f''f>-

Haal, in verhantl met de toestandsvergelijking van v. d. Waals — waardoor een

theoretisch volkomen gei'echtvaardigde uitdrukking voor den correctieterm werd

verkregen — de voorkeur verdient boven alle beschouwingen, die den vrij vagen

osmotisrhcn druk tot nitgungspunt hebben genomen.

Ten slotte moet mij de bekentenis van hel harl, dat ik de verbazing van Bijl

(Z. f. l'h. Ch. 41, 603 C1902)), dat de formule van Wind tot zelfs bij amalgamen

met 23 "/(» cadmium zoo goed sluit, niet kan deelen. Want in de eerste plaats

zegt het weinig, dat (bij 75°) vier waarnemingen sluitend worden, als men hvee

coëfficiënten bepaalt — maar in de tweede plaats moet hier een goede formule

aansluiting geven, niet tot 23%, maar lot 100"/^, aangenomen dat de mengings-

reeks ononderbroken is. En een dergelijke aansluiting is zeer zeker te verwachten

van de door mij gebruikte formule mei den door v. d. Waals geindiceerden

correclielerm, zooals <t. a. blijkt uit de volledige weergave der smelllcniperaluren

bij linainalgamen d<n)i- dit- lormule, van ()"/(, tot l)ijna KX)"/,, kwik toe.
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daarvan berekende waarden \aii dr; sinoltteinpcratiiren l)ij verschillende

w^aarden van ./, en de door van Hktkrkn (zie zijn Proef scliriftj mdur-

(leiKr.nni (enijiei-atiiren ii'iiiiiiii>li- lui on<2;eveer 80'' C
Prof. VAN DKK \V\\i,s vestij^de er sind> dioi uiijiH' aandacht oj),

dat door licni in 181)1 een nihh-idvkiiiLi' i> u'-^cvcji \'oor den correctie-

term in n^. die ;ds een tanx-lijk goede hcnadci-ing- kan gelden'j. Deze

iiit(h'iikking is id. :

tf, X

(1 + T,ry

Nadat hij eerst had laten zien (zie hlz. \%^), dat de correctieterm

werkelijk van de orde .t* is — dit toonde ik in mijne voorgaande

mededeeling eveneens, doch op andere wijze aan — en had opge-

merkt, (hil (iji hel door hem hesciionwde geval) de waarde van «,

niet constant blijft, doch afneemt hij toename van ./; (hlz. 198),

kwam hij daarna tot de genoemde benaderde nitdrnkking (blz. 213

en 214), in overeenstemming met een empirische betrekking van

TnOMSEN.

Daar l^of. van der Waals de afleiding zijner formnle meer aan-

gednitl dan volledig nitgewerkt heeft, zoo kan het zijn nnt hebben

die nitdrnkking nog eens af te leiden. De zaak is daarom van zoo

groot belang, omdat in een groot aantal formules — voor vriespunts-

verlagingen, kookpnntsverhoogingen, dam[)drnkveranderingen, enz.

enz. — steeds dezelfde gewichtige grootheid /i,—(fij^—o voorkomt.

Is dus eens voor al die grootheid nauwkeurig bekend, zoo kan het

ijizichf i]i een groot aantal problemen, oj) binaire mengsels betrekking

hebbende, worden \ergroot.

2. Daar de totale thermodynamisi'ho potentiaal wordt voorgesteld

door

?=-^{V'0T(%7-l) +

\_^,^iv-i

:L{n^{e,\)- T:<:in,Mo)

V -j- RT 2 («j log Wj),

1) Zeitsclirift für Ph. Gli. 8, blz. 188 e. v. Zie ook verschillende plaatsen in het

tweede deel der „ContinuUat'\ o.a. blz. 43—45; 148; 15:2.

Onlangs is Prof. van der Waals in zijn ^Ternaire S^e/s(?/s" (Kon. Akad. v. Wet.

Maart tot^Iiili^lOOi') op deze kwestie teruggekomen. Hij geeft daar een meer alge-

meene en nauwkeuriger uitdrukking, waarin de kritische temperatuur en druk van

het mengsel voorkomen. (Zie speciaal IV, blz. 92—96). Maar in ons geval, waar

de kritische grootheden geheel onbekend zijn, heeft het geen nut d?ze uitdrukking

te bezigen, en moeten wij ons dus nii't do benaderde uitdrukking vergenoegen.

37

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". li)0J,3.
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zoo vorkrijal nien voor don inolecuhtircn potoiiliaal \i\n den com-

j>oiionl //, :

2£ tt^./rr a

^RT-\-RTlo,n,,.

P — V-b V'

vimli incii nu :

ƒpdV=:^n,JiTloy{V-h)^~,
en dus

ö
— ;)(/ V — UT loq

(
V- h) -\-

2 n^.L'Td{V—h) a dV 1 da

Hiervan afgetrokken

bV

^öZ
= ':En,.ET alöF

F— Z; F^Jö^'
geeft

d dF ^tu.RTo r ov ^ tl, .lil z- pdV-p^ = RTlog{V-h)- \ b,^-{n,a, + n,aj.

Voor a is dan gesteld « = n^^ a^ -j- 2 «j n, a^, -|~ "a" '^2> en voor b de

lineaire betrekking b = ?/j 6^ + "j ^'j. 'd. I>ij f'rce eom[)oncnten.

De uitdrukking voor fij woi-dt derhalve:

ii, = - l-J{lo,j T- 1) - RT {log {V-h) - 1) + |(^)„ - T(>j,)o] +
^n,.RT 2

+ ^._^ ^1 — -^("i "i + ". "i".) + A'7'% n^, (1)

in overeenstcnmiing met hetgeen ik hier\oor in mijne eerste mede-

deeling neerschreef.

Schrijft men nu ?tj = 1- .?;, w, = .t-, zoo wordt dit:

fi, = - ^,2'(% T-1) - RT {log (V-b) - 1) + [(.,)„ - T(,,,)J +
RT b, 2

Ter bepaling van de volle(Üge hierin — builen RT log {l — iv) —
voorkomende functie van .v, zullen wij nu de waarde bc|)alen van

RT b, 2

De term met log { V—b) wordt nl. t. o. \ an deze twee als niet of

zeer weinig van .« afhankehjk ondersteld. Stelt men in de 4<7tistands-
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vergelijking ;> = O, iiotgeon hij \l(»oiltare pliasen zeker geoorloofd is,

RT n
zoo mag --—- door ^^ vervangen worden, en gaiit het bovenstaande

over in

{(\-.ry a, -f- 2 a- (1 -..) «,, -I- .f' «,) h, 2 ((1 -.r) a, -f ^ a„)

V' V

Vervangt men jin V door /^ wat bij vlocistoHeii bij lage teinpe-

ratnren als benadering mag gelden, zoo verkrijgt men :

((l-.rra. +2.r(l-.f).^, -fw-' g,) h- 2 {(lx) a, + .v ,,„) (l-.r) h, + .r /,,)

,

of uitgewerkt:

- a, {{l-xY b, + 2 .r (l-.r) 6,) -;2 a„ a:* b, + a, ^' 6,

b'

Avaarvoor ook mag geschreven "SAOiden

:

'^.
,

«1 /'a'
— 2 «1, b, b, + a, 6,»

b,
^

b, 6'

Wij verkrijgen dns ten slotte bij benadering:

II, = - kJ{log T-l) - RT{log{V,-b,) - 1) + \_{^,)-2\r,,),] -

wanneer

wordt gesteld.

De overeenkomstige uitdrukking Aoor [i., wordt l)lijkbaar :

,i.^ = - kJ(lo.j T-l) - RT{log{V-b,) - 1) + [(.,), -T(,i,)J -

b, b, b'
-^

Daar (met weglating van p) uit de toestandsvergelijking volgt:

_BTV' _RTb^
a a

Rb,'
en dus % (ï'i

—
^'O = % 1- hg T is, zoo kan algemeen geschreven

worden

:

Ml = ^'i
- ': T - (/•. + A') T/oa T + «, tt^^ + ^^^«'^ (1 - •'^)

.'^. = 'S - ^'^ ^ - (^•. + ^) ^'/^\or T + «, //—^ + RTlog X I

(l-fi-.r)'
]

37*
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Hierin is dan

<'x — (''1)0 — 7-
'

^' — ^''=')» ~
/

IUk'' Rb'
<-\ = (riX - i^\ + ^0 + A' ion -1 ; c,-=M -{/.:,+U)^R log -^ ,

terwijl

A A= «, en rrr «,

is gesteld, en bovendien

Opmerldih/. De grootlieid f<i
= :— kan ook verkregen wordendoor

de operatie fij = g — .t- ^. Voor den in ^ voorkomenden term

— nx/r-1-y'T' kan geschreven worden — ïpdV^= — RTlog{V-h)—-..

De ge^'raagde functie \an ,r kan dus ook gevonden ^^•orden door te

berekenen {V^=b)

a d / a

i> d.vy h

waarvoor men dan geheel o}) dezelfde wijze als bo\en \'indt:

-7^ + ' .f'

b,
'

b,b'

De beide methoden \an berekening zijn natunrlijlt identiek. De

laatste heeft het voordeel, dat men dadelijk inziet, dat het dillerentiaal-

qnotient van den correctietenn naar ./. d. w. z. , iiiels amlers is

d' fa\
dan .^' tr-r -r ) zoodat wij liobbeii:

1 Vi 1 tifi'. ö^S'i ö' (^ a \ 2A

a: bx l—.v Ö.r Ö.»;* b.r''\bj b^

wanneer door ?', ft\ en ƒ/'., worden voorgesteld de grootheden ?, fij

en f«, met weglating der lerineii mei loq {\—.v) Qwlog .v. Wat de groot-

heid fi.j =r betreft, zoo lioriniiere men /icli, dat deze ook verkresren
Ö.C

^

wordt door de bcwei'king ƒ/, = g -}- (1 - ,r) — .

ö.r
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3. Het is nii do \'iiuij^ oi' de •gesloten uildnikking

a.

de .siiiolttcinpoi'aliii'on l»ij lin-jim;il^iinioii evengoed of zelfs hetor weei"-

gecft als luijiie liulf-ciiijtirisclic iiildrukkiiig

a^ .r^ + /?,
..' + y, .v\

Mcikcii wij ('cisl iKtii, <»j», dal van dp:r Waals «j hij eiccfrolyteii en

andere oplossingen in water steeds ntujatief vond fl. c lil. 195). Nu

is hel duidelijk, dal wanneer mag geschreven worden «,, = V'a^a^
,

(^ l/a -6 |/a )'

de coëfficiënt «^ = —^ ^—ï^ *— wordt,' en dus altijd positief zou

moeten gevonden worden. (Ik vond l».\-. hij liii-anialganien «i /;o.vfV/^/.)

Het schijnt dus, dat wanneer een der componenten (h.v. water) een

associeerende stof is, of wanneer de andere component electrohjtiscJt

(jedissocieerd, zeker nid ^•olgens D. Bkrthelot mag gezet worden

a^a^^za^^^, afgezien nog van het feit, dat in zulke gevalleiw^i q\\ a^,

evenmin als h^ en />,, constanten zijn.

De formule (8) in mijne voorgaande mededeeling woi-dt nu:

UT,
1 "%(1-..)

9o

«1 ^^a
of met ~ = cu —" =

9o

1

Voor O werd uit waarnemingen beneden tC= 0,l zeer nauwkeurig

0,396 gevonden. ') Neemt men nu verder voor de (uit andere waar-

nemingen hij hoogere waarden van x berekende) waarden van de

coëfficiënten « en >• aan:

« = 0,0453; r=: — 0,74,

zoo verkrijgt men (T„ =: 273,15 -}- 231,63 = 504,8) het volgende

overzicht.

200
1) In de voorgaande mededeeling werd U,400 aangenomen, maar •— = 0,396

505

is iels nauwkeuriger.



( 582
)

X



( oKi
)

X



( r>84
)

dx q è.v.

Men /iel (lus dal — oiulorsldd, dal zooals hier de vaste pliase

geen kwik hovat — — niet ^0 kan worden, tenzij ^— = is.

d.c üx

Maar dan is de \](»eislofpliase hihici en bevinden we ons op de s])ino-

dale lijn, zoodat liet vloeibare anial,iiaani /.ieli reeds lang in twee

pliasen van verschillende samenstelling zon gesjilitst hebben.

ö/ij ^
dT

Xn kan ^— , dns ook —
, bij Un^e waardcji van /' nnl worden; er

Ö.r d.r

zijn dns in dit geval altijd twee horizontale raaklijnen. Een limiet-

geval hiervan is natnnrlijk een buigpnnl niet slechts één horizontale

raaklijn.

Daai'

d'T Td'ii, dn, d fr
\.v^
^ d.v d.v\q/dx^ q d.i

zoo zal dit limietgeval blijkbaar optreden, wanneer

^ en ^
gelijktijdig O zijn. Nn is

ö.a, _ RT 2A X by, _ 7?^ 2^ l—2rx

zoodat voor dit bnigpnnt zullen gelden de betrekkingen

,v{l—x) _ UT {l— a;y{l—2rx) _ RT
{l-\-rxy

"~ 2^ ' {l-[-rxy
"~ 2^

'

Door deeling vindt men:

X (1 + r x) = (1— ./•) (1— 2 r .r),

of

r.^'^ — 2(1 ]-r)x -{- 1=0.

Zfxnvcl wanneer r negatief, dan wanneer /• positief is, vindt men

hieruit :

<^•c
=

1 («)
r

wanneer men door .v^ de waarde van .r bij het bnigpnnt aanduidt.

iSc kan van \/, (als r ^ 0) tot 1 (als r = — 1) loopen, waarneer r

necjatief is. Is daarentegen r positief, dan loopt .?.',,• van 78(^^*5'' = ^)

tot O (als r = cc). Het positieve teeken v('»('m' V^ 1 -{- r -\-
r'^ zou in

beide gevallen onmogelijke waarden voor .Cc geven.
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Wij verkrijgen nu verder

:

.r,{l—j;c) _ l^T _ Rl\ 1 T _ O T

(1+7.^' ~ 2^„ - "^ ' 2^ • t; - 27t t;'

d.w.z., wuiiiieoi- v()(n- /ijji waarde uil [Hhis) wordt gcsuhstilueerd
n

(l+7-.rc)»^2«
' 1— 6//07(l-.re)'

waarltij dooi' het onderste teeken toestanden worden aangsduid, waar

^-^ <r <) i^, welke derhalve stabiel /ijn. Hieruit volgt dus :

\-\-rxc ^
Nu vindt men nit de vergelijking, waaruit (rf) werd afgeleid:

1 Wr
'+''• = '2=7/

zoodat ook

- « .vc (2 - .r,)' (1 - ö lofi (1 - .r,.)
) < ^^L ^ (^ - -^^cY + « -re* (2 - .v,.y],

ó

derhalve

^=_ 2W{i-.v,y

"<.t-,(2-.rer[2(2-^e)(l-^%(l-.^c))-3^Are] '
* * ^

'''

Is dus « = of ^ dan deze \vaarde, dan wordt op de smeltlijn

^—- op een of twee plaatsen = 0.
d.v

'

Uit de uitdrukking voor —^ (zie boven) volgt onmiddellijk, dat
ö.r

wanneer A, en dus «, negatief mocht wezen, ^— nooit ^= O, noeli

minder positief kan worden. Het optreden van labiele toestanden op

de smeltlijn kan dus alleen i)ij positieve a verwacht worden, en dan

alleen zoodra « de door (/>) gegeven w^aarde bereikt of overtreft.

De betrekkingen (*7) en (/;) vereenigd geven dus de voorwaarde

voor stabie/e phasen langs de ijeheele smeltlijn jian.

In ons voorbeeld is ;•==-- 0.74 en geeft {a) .»v = 0.803. De ver-

gelijking {b) geeft dan verder met O = 0.396 :

— 27x0,396x(0,137)^
^ < Ö7863X(l,137)»[2xl,137(l— 07396% 0,137) -3x0,390x0,863]'

d.w.z.
— 0,180 ^ — 0,180 —

ct> of 'Z^ of ::^ 0,0592.< 2,274x1.787— 1,025 < 3,04 <
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Nu was in ons j2:cval « = 0,0453, zoodat we ons overal in het

stal)ielo uobiod heviiidoii (zooals Iroiiwens de «icdaante der waai'f^ono-

nicii smelllijii te kennen gecfl). Ware «=: 0,051) geweest, zoo luidden

wij een huigpinil niet iiorizontalo raaklijn gehad, en ware a ^ 0,059

geweest, dan zonden wij in de smelllijii (i|» Iwee phialson een

iioi-izonlale i-aaklijn liebben zien optreden. Dil laatste gc\al is naliiurlijk

niet realizecrhaar, en zon het homogene vh)eibare anialgaani zieli in

twee heterogene vloeibare i)hasen van verschillende sanienslelling

splitsen. ')

Een andere vraag is, bij welke waarden van ,/• en T het eerst

—^ ^ O wordt— waar dus de [)looi begint, oiiafliankeHjk van de oin-
ox

standigheid of men zieh dan al of" niet op de smeltlijn bevin(U,

hetgeen zooeven onderzocht werd.

Men heeft dan alleen de betrekkingen ~ =: O en ^ = O te com-

bineeren, om daaruit de w^aarden van x en 7' bij het ,/ kritische"

punt te vinden. Als boven vindt men:

Xe = (3a)
r

De temperatuur Tc van dit kritische punt vijidt men uit -^ =: O,

d.w.z. uit (zie boven)

.7;,(l-.r,)_ O T,

(1 +,•...,)» ~2«7V
Men vindt derhah^e :

1) Hel is misschien niet van belang ontbloot hierbij op te merken, dat wanneer

de vaste, phase een vaste oplossing der beide componenten vormt, hel voorkomen

van een buigpunl met horizontale raaklijn in de .smeltlijn hlijfl wijzen op labiele

toestanden. Immers in de algemcene betrekking

^%
(.1'.,

—

.f.) ;;

—

wordt, tengevolge van hel O worden van .ro— a:i, —- steeds maar op ee» plaats = O

;

d.v

terwijl tengevolge van hel Ü worden van -, altijil o[) liccc plaatsen = O

wordl, of in hel grensgeval op tivee samenvallende plaatsen in een buigpunl mei

horizontale raaklijn. De Vissek nu meent een dergelijk buigpunl bij mengsels

van stearine- en palmitinezuur M gevonden Ie hebben. Onmogelijk is het natuurlijk

1) Recueil der T. Cli. (L>) T. 2, N'. % en 4 (18Ü8).
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V" — 7' ^ M}^fc)

1 x^
(»r <lu;ii- 1 + rx,. = 3 is:

2-.XV

_1^ ^^(2-^
(3.)

27 ° O {\—XcY

i>ij (k'zc — of bij li((jri't' ((jiiipcrahircn, wujil dun wordt - posi-

tief — bevindt men zicli dus in de plooi.

In het geval van tin en kwik vin<lt nion mot / = — 0,74 voor

.IV de waarde 0,863 (zie boven). Voor T^ xiiidi men:

504,8
^ ^ 0,090G

2', = -— X X 67,60 = 289^2.

Het ,/krili8clie" punt ligt derhalve bij 16' C, d.w.z. ruim 57° lager

dan het bij ./;=: 0,863 (13,7 atoom "/o ^'^0 behoorende [nmt der

smeltlijn, \\\. 83°,2 C.

niet, dat hier toevallig een geval aanwezig zou zijn, waarin de grootheid % de cbor

(/>) aangeduide waarde hezit. Dat ook de lijn der eindstolpunten daar vlak bij

eveneens een dergelijk buigpunt vertoont, wijst er op dat de voorwaarden -r a
"^ ^>

y— = O op beide lijnen ongeveer gelijktijdig vervuld worden, wat de toevalligheid

nog vergroot, omdat dan ook bij de raste phase x de daartoe vereischte waarde

zou bezitten. Er dient nl. op gewezen te worden, dat in hel algemeen de voorwaarden

0"$ ö»?
. . , .

=r—^ O, v", = O voor beide phasen volstrekt niet msluiten x, = x.^. Want daarvoor is

noodig Y^^ = V— • Het is derhalve een nieuw toeval, dat de beide buigpunten

schijnen samen te vallen. Maar daarvoor kan hier een reden worden aangegeven.

Uil de vergelijking, waaruit (a) gevonden wordt, nl. rx~ — 'iil -\- r) x-\-l =0,
volgt, dat bij r = O x — Vs is. Nu vond de Visser de beide buigpunten bij x = Va

ongeveer (=0.525), zoodat de grootheid r zoowel in de vaste pliase als in de

vloeibare nagenoeg = O is (dus />i
= Ij.^)- En in dat geval moeten de waarden van

X bij beide buigpunten overeenstemmen, nl. beide bij x = Va-

Het geval, door uk Visser bestudeerd, kcoi dus zijn: toevallige coincidenlie der

()•-•$,"
ö>.,

beide buigpunten. Maar dan mooten. wegens ^—- = O en ^—- = O, zoowel de

vloeibare als de vaste phase zich in twee lagen — evenwel van identieke samen-

stelling gesplitst hebben. De allergeringsle stollingsvertraging zou echter onmiddel-

lijk binnen de plooi gevoenl hebben, en dan zouden de beide phasen zich gesplitst

hebben in twee lagen van eeiiigszi)is verschillende samenstelling. Waarschijnlijker

is het evenwel dat de beide lijnen bijna een buigpunt met horizontale raaklijn

vertoonen, en dat ze elkaar wel zeer dicht naderen, maar niet aanraken.
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Er zijn natuurlijk fic\alioji, \vaarl>ij die afsfand geringer is, en waar

dus een geringe oversnielling ons reeds binnen het gebied der plooi

brengt, hetgeen dan i»ij hel uitl>lijven der vaste [liase aanleiding geeft

tot splitsing in twee lagen.

Ik merk nog even op, dat dv waarde ,/•,• in het algemeen vii't

correspondeert met een eventueel buigpunt (met schuine raaklijn nl.)

op de smeltlijn, wanneer het kritische punt niet oj) de smeltlijn ge-

legen is. ^\ ant -— ^ O, -r;.- = O voeren niet tot := O, wanneer

deze diHerentiaalcoëfHiciënten niet op de smeltlijn = O worden.

5. De waarde van (/, de smelt warmte van het tin in het \loeibare

amalgaam, is blijkbaar

Voor r/o Avordt — in de onderstelling dat het kwik éenatomuj in

het tin oplost — bij geringe waarden Aan ,/' door berekening gevonden

2550 Gr. kal. Persox vond experimenteel 1690 Gi'. kal. Moclit dit

cijfer later worden bevestigd, dan zou hiei-uit volgen, dat de associatie-

toestand van het kwik ongeveer J,5 is.

Nu volgt uit bovenstaande formule, dat bij 25° C, waar x nage-

noeg 1 is,

q — 2550 X 1,6114 = 4110 Gr. kal.

zou moeten wezen, terwijl van Heterp^n langs elektromotorischen Aveg

=t 3000 Gr. kal. vond. Hieruit zou dus volgen, dat de gebruikte

waarde van y„ ongeveer 1,4 maal te groot is, wat een bevestiging

zou wezen van het feit, dat kwik niet als atoom in het amalgaam
aanwezig is.

(bn zich zekerheid te verschallen aangaande den moleen hiirtoestand

van het t'm in het amalgaam zou men de — niet waargenomen —

•

smeltlijn van het Jarik moeten kennen, en de smeltpuntsverlaging,

benevens de smeltwarmte bepalen bij aanwezigheid van zeer geringe

hoeveelheden tin. Er bestaan id. aanwijzingen, dat ook het tin niet

als atoom aanwezig is. Want de grootheid r =: — ^\-\-^>'i, die door

ons = — 0,74 werd gevoJiden, geeft voor-' de waarde 0,26, waaruit

zon volgen, dat het moleculairvolume van tin (/>,) ongeveer 4 maal

grooter zou zijn (hm dat van kwik {Ik,). Nu is het atoomvolume van

Hg = 14,7, dal \an Sn = 16,1, zoodat l)ij éenatomigheid der beide

comi>onenten nagenoeg 1 moest zijn, terwijl die verhouding in
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werkolijklicid z= y, is ; <lil wi.jsl r-r dus (»|), dal ook hij licMiii wel-

licht iTieer(lc)-(! (tol /.es) aloiiH'ii lot «'cti iiiolccind vereeiiigd /ijii.

Kot zou zeker liilei-sl <i,evveiisclit zijn, zoo <leze kwestie eens werd

uitgemaakt. WanI de waai-den van ./- zijn in al onze I)ei'ekeninf!;eii

sleclits geldig, wanncei- zoowel kwik als lin éenatoniig worden onder-

steld. En zoo staal hel met al dei'gelijke berekeningen, hij andere

anialganien.

Hel zij mij xci-gimd cv hier iioji' e\'en oj) Ie wijzen, dat men den

nioU'cidairtoeslaiid \aii liet /v/v"/- kan h('[ial('ii nit de sn!c|||tnnls\erla-

ging van hel ////,, wanneer daarin iri'iiiiij Link is opgelost — terwijl

men den molecnlairloesland van het ihi kan Ie weten komen nit de

smell[,untsverlaging van het kink, hij aanwezigheid vaji ircuiiii lin.

Men leerl nl. i>ij iwHlinule oplossingen alleen iets aangaande den

toestand der o/H/ekhste stuf, nooit iets ten opzichte van dien \an het

oplosmiddel. Want in de grensformnle

ril rp O

zal, wanneer 7', en 7,, h.v. betrekking hebben op hel //'//. als oplos-

middel, alles in het Iweede lid onveranderd blijven, wanneer het tin

eens niet éenatomig, maar b.v. ;i-atomig was. Want dan werd .c,

de concentratie van het opgeloste kwik, /i-maal grooter, maai- ook q^

zou ??-niaal grooter worden, omdat de smell warnde op I mol. := //-atomen

belrekking heeft. Daarentegen zou in het tweede lid van l)ovenstaande

formule alleen ,*; veranderen, als het kwik eens 7/i-atomig aanwezig

was ; ,v zou dan nl. //i-maal kleiner worden, en zal men dus ook
een ??i-maal kleinere smeltpuntsverlaging 7'„— 7' constateeren dan bij

aanname van éenatomigheid berekend is.

Op deze wijze zou men dus tot de keiniis \ an den moleculair-

toestand aan de ratideii hij ,/ = O (voor het kwik) en .i' := 1 (voor

het tin) — kunnen geraken. .Maar om nu verder Ie besluiten tot den

toestand bij andere waardcMi \an ,/•, daarloe zou men de geheele

smeltJijn nauwkeurig moeien nagaan, en dit kan iji vele gevallen

uiterst ingewikkeld worden.

6. Er bestaat evenwel Jiog een middel om iets aangaande den
moleculairtoeslaiul van het vaste tin te welen ie komen, en dat is

de samenstelling dvv raste pliase, die met de vloeibare in evenwicht

is. Stelt men nl. de moleculaire poteidialen van hel kwik in beide

phasen aan elkaar gelijk, dan verkrijgt men :

«,(1

—

,v)" a' tl— vV
"' - '' '' + "'' '"" ' + (T+«)r = ^

'
- "' ''+ "''

'"" "' + 7rr,7^ •

waar de groolhcden met accenten op de \'aste phasen belrekking hebben.
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Dit ffecft vorder :

(*',-''',) -('\-<-\) '^'= l^TIo;,' +
V,(l-..')-^ «,(l-ur)'

(1 _|_ ,.',,.')» {i^r,>-y

ol' mei e,—e\ =: 7',,, eii iii\ ueriiig' \iiii de siiielUeinj)emtiiur T\ van

het zuivere kwik :

'T

dus

RT2\
7 o r— ï"„

7oi i--^v ]
= /rrio;, -^id.

''^
.i.-'

"^
i
RT (1 + r ,vy RT{l-\- r' w'y

Nu is in \locibaren toestand «^ = «, X ;- (zie boven) =«^„X—

,

^>, K

^"^ RT = RT,Y^i;-,^Ö^Y><K ^''' S™^^^^^^ ^^ ^^"^

504,8 50= 0,1144 X 7)77^-^ X 7^ = 0,745. De waarde van den correctieterm
298,2 lö

is derhalve — wanneer a'^ =: «^ en r' r= r mag worden gesteld, wat

als eerste benadering moge gelden

:

(/ 0,012 Y / 0,99

|(^1_0,74X 0,9^887 ~ VI— 0,74 X 0,01^

daar bij 25° de samenstelling van de vloeibare pliase .c = 0,988

gevonden werd, en die van de vaste phase x' = 0,01 (wellicht 0,06).

De bedoelde waarde wordt dus

:

0,745 X (0,0020—0,9950) = — 0,74.

Een verandering van .v van 0,01 lot bv. 0,06 kan hierin maar

weinig verandering brengen. Verder is de ^vaarde -van den hoofdterm

.V

lofi - :

0,988
I09'' -—^ X;2,3026 = 4,59,

zoodat wij \'erki-ijgen (bij 25° C.)

2 X 298,2 X 234,5
7o

68,7
X 3,85 = 8450 Gr. kal.,

lerwijl Pkkson \(md 7' = 2,82 X '^00,3 = 565 Gr. Kal. Wij vinden

dus een 15-niaal Ie groote waarde. En een geringe Ibiil in den cor-

rectieterm — 0,74 kan dil resuHaat niet Ie iiici doen. Xeenil nion

echtor liii iii liet vaste auialgaani ()-aloniig aan, dan wordl ,/' onmid-

delbji< in plaals \an O.Ol oiiireveer 6 maal a-i-oot(>r dus =: 0.()(i. on

1
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val( y'„ lof =b 4400 Or. K;il. Woidt (laareiil)oven x oorspronkelijk

niet =:0,01, maai- zrr 0,0() aajii^oiioiiicii, zoodat hij G-afoini^lieid .//

1111 =: 0,;j2 \V(»r(lt, (iaii lK>;^iiit de waarde van y'„ inderdaad dichter

lol de cxixTiiiioitoel ji^evondeii wjiardc te naderen.

Kr zijn (his in al hd l>o\enstaande inderdaad aanwijzingen genoeg

om tol de nieer-aloiniuheid zoowel van kwik als van tin te doen

heshiilen. Xaiiwkem-igt; proeven in d<j hoven aangednide riehting,

benevens licniiciiwde hepalingen der heide snieltwarnitcn zidlen eeliter

te dien ojiziclilc heslissing moeten hrengen.

Na resumtie van liet heliandelde wordl de vergadering gesloten.

(11 Februari, 1903).
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Ingekümen stukken, p. 594.

Jaarverslag der Gcolotrisehe Comniissic over 1902, p. 094.

• .1. L. C. ScHKOKDK.it VAN DKU Koi.K : „Dc svmpiitliicöii en uiitiiKitliieën der elementen in de
stollingsgesteenten", p. .590.

A. W. NiKiWKMifis : „Dc invloed van veranderde levensomstandigheden op de pliysieke en

psychische ontwikkeling der bevolking van Centraal- Borneo", p. 597.

.1. W. MoLi, : Aanbieding der dissertatie van den I leer J. C. Sciioite: „Die Stelar-Theorie",p. 6 13.

Jan dk Vriks: „De bollen van Monge behoorende bij bundels en scharen van qnadratische

oppervlakken", p. GIS.

C. A. LoBin- DE Brivn en Ernst Coiien : „Het geleidingsvermogen van hydrazine en van
daarin opgeloste stoflFen", p. 621.
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(Aangeboden door den IIe"r Lobry de Brutn), p C27.

Ernst Cohen en Tii. Strengers : „Over hst atoomgewielit van het antimonium". (Aangeboden
door den Heer JuLirs), p G32. (Met e'e'u i)la:it).

,J. D. VAN DER Waals Jr. : „De veranderlijkheid met dc dichtheid van de grootheid l uit dc
toestandsvergelijking". (Aangeboden door den Hoer van der AVaals"^, p. 040.

W. H. JiLirs: „Kigenaaidigliedm en veranderingen van de Fraunhofcrsche lijnen, verklaard

uit anomale disjjcrsie van het zoiilieht in de corona", p. G5 >.

J. E. Verschaffelt: „Bijdrage tot dc kennis van het '^-vlak van van der Wa u.s. VH. De
toestandsvergelijking en het ^--vlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritischcn tiu'stand

voor binaire mengsels met een kleine hoeveelheid van een der bjstanddeelen (3dc niededeelin")

(Aiingebuden door den lieer Kameri.inoii (Jnnes), p. 0(^3.

H. Kamermngii Onnes: „Hulpmiddelen en methoden in gebruik bij het Cryogeen L-.iboiatorium.

111. Hei verkrijgen van baden van zeer gelijkmatige en standvastige lage temperatuur in dcH
Cryostaat (vervolgd. Gewijzigde vorm van Cryostaat voor toestellen van kleine afmeting. IV.
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grondboringen" (IV), door den Heer van Bemmei.en, p. 675.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 676.

Het Proces -Verltaal der voriti-e verpidcriiiu- wordt gelezen en

goedgekeui'tl.

38
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Dl' llccrcii K AMi,Ki.iN(iii Onnks, Mom. oh IIamiuuckk lichlicn bericht

gezoiulcn dal /.ij x-erliiiidcrd /ijn de \er,uaderiii,u:- l)i.i Ie wonen.

Ingekoint'ii /ijn •

J". Missive \an den Minister van liiiinenlandselie Zaken i\.(\.

24 Fel)rnari iiK)3 waarin l)erieht wordl dat de Rijkssnl)sidic is ver-

hooo-d niet /"""iOOO.— vour eens, n-n einde den aelilerstand in het

drukken van de Verhandelingen der Natnurkniidii^e afdeelinii- in Ie

halen.

Aan ileii Minister /al hiervoor de daidv der Akademie betuigd

worden.

2". (*ireulaire van het ,/(V)ngrès international de l)otaiii(jue'" dat

van 12 tot 18 Juni 1905 te Weenen zal worden gehouden.

3". Cireulaire bevattende een nitnoo(bgtng tot bijwoning van het

,/5" Internationale Kongress fiir angewanche Chemie" van 2—8 Juni

1903 te Berlijn te houden.

Beide circulaires Avorden voor kennisgeving aangenomen.

4". Schrijven van de Heeren Ka^mkrt.ingh Onnes en J. C. Kapteyn

waarbij zij mededeelen \oor het lidmaatschap der Commissie voor

de Buys Ballot-medaille te moeten bedanken.

De Voorzitter benoemt in hunne plaats de Heeren Haga en P.

Zeeman tot leden dier Commissie. Beide Heeren nemen de benoe-

ming aan.

Aardkunde. — De Heer van Bemmelen brengt uit het ; f,Jaarverslag

der Geologische Commissie over 1902" hetwelk luidt als volgt

:

In den loop dezes jaars mochten wij slechts tweemaal eene mede-

deeling omtrent verrichte boringen ontvangen, hetgeen een aanmer-

kelijk verschil uitmaakt met de inzendingen van wege de Heeren

Hoofdingenieurs eii Ingenieurs van den Waterstaat in het vorige

jaar. De Heer Ingenieur G. Rooseboom te Brielle zond ons namelijk

de profielen toe van zes grondboringen, te Numansdorp, Hellevoet-

sluis en Heenvliet, met het aanbod de verzamelde aardmonsters te

zuUeii toezenden, indien die mochten verlangd worden. Dr. J. Lorié

had de welwillendheid de profielen na Ie zien en oj) zijn verzoek

werden de aanbnonsters van twee dier boringen door den Heer

KoosKHooM hem toegezonden, en door hem onderzocht.

\'an den lloof'dingeiiieui- A. A. Bekaak te Middelitnrg ont\ing

Dr. IvORiÉ Cviiic uihioodiging (in Mei 11.) om de nieuwe sluisput te

Ter Neuzen in oogenschouw Ie nemen, waar juist eene veenlaag
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met lal vaii hooinsiroiikcii (ii l)uuiii~.taiiiiii('ii /idilhaar was ^cwoideii.

Dl'. [>()RIK lieefl aan dat vci/ock voldaan. Ook licej'l liij do |»i'i»iioleii

cii iiioiislors ()iil\aii;!('ii \an 'A lioriimcii te J-aiidliovcii, en \aii ('('iio

Ic Walsoonlc iiaWij lloiitoiiisse iii Zeeland.

Het verslaj;' van Di*. TjOkik over do slnis|)nl Ie Tfr Xon/on on de

boringen ii' Nnniansdoip. Ic iiclioxoclslnis, ( )()llLicn-|tlaal, W'alsoorde

en Kindhovcn /.ijn wij eerstdaags te verwaeiilen, om aan de Akadeniie

luiii te bieden. J>e boring te Walsooi-de lieeft verselieidoiie \o(jr be-

l)aling gescliikte fossielen opgeleverd, welke znllcii toekiten om die

kT,ag tot eeiie bepaalde \ormin.Li' Ie brengen.

Ons medelid Prof. Schkokder v.vn deii Koi,k liooft in de maand

Angnstns, met medewerking zijner leerlingen, de proeve van

kaarteering van twee strooken van ons land xoortgezet. Wij verwijzen

daarvoor naar de mededecling in (»ns xoriuc jaarverslag (Zittings-

verslag van Jannari 1902 bladz. 44^) en het verslag van Prof.

SciiROKDKii V.VN DKK KoLK \'an Oktobor 1901 (Zittings\ersl. Okt. blz.

223—227). Thans zijn gekaarteerd geworden de Bladen dier strook

392, 393, 397 ') in Gelderland.

Ook heeft de Heer J. van B.vren een onderzoek ingestekl naar de

verspreiding der znidelijke gesteenten op de Veluwe in verband niet

de hoogtelijnen.

Het groote aantal grondmonsters en gesteenten, dat in (bt en in

het vorige jaar verzameld is, maakte het volstrekt noodzakelijk dat

liet onderzoek en de bepaling daarvan onderhanden genomen werd,

zoowel in verband tot het vervolg van het onderzoek, als om de

hoeveelheid onbestemd en ononderzoeiit matei-iaal niet bovenmatig

te doen aangroeien. Een der leerlingen van Prof. Schroeder van der

Kolk is daarmede onder zijn toezicht belast geworden.

Het ka^rteerwerk en de overige onderzoekingen zijn grootendeels

bekostigd uit de ter onzer besehikking gestelde toelage.

In het voriii'e versla"' werd vermeld, dat de Heer G. Reindehs in

December 1901 een verskig had ingediend betreilende het vervolg

van zijn onderzoek van het ijzeroer in de veenlagen en broekgronden.

Dat verslag is in ile Jannari\ergadering van 1902 aangenomen en

1) Blad 392 door don Heer E. A. Dougl.\s, a^^sislent aan de P. Sch. als

ploeglioofd, cii de lleercn Studenten J. Versluys, I. II. van Gelder en A. H. J. Tnit

Blad 393 door den Heer J. A. Guutteri.nk oud assistent en C.and. Mijningenieur al;

ploeglioofd, en de Heeren P. Tesch, H. F. Grondijs, G. Duyfjes en G. B. Hooc.enr.\ad

Blad 397 door de Heeren Ctnd. Mijningenieurs J. D. van Hkek en F. P. G. S.

VAN DER pLOEii als ploeglioofden, en de Heeren P. F. Bliek, E. Beekman Gz., F

VAN Lier, 1\ Huffnagel J. Sciiuntzer en C. Moerman.

Dit laatste blad was bijzoniei' bewerkelijk.

38*-
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sedert in liot lirlit versclionoM als N° 31 dor Mededeel!noen omtrent

de Geoloo:io van Nederland, door de ('onnnissie verzameld.

Wij betni<::en onzen daidc aan de Ileeren Bkkaar en Roo.skboom

voor hunne inededeelinLi: en inzending, en veroorloven ons hier nog-

maals hij tle Heeren Hoofdingenieurs en Ingenieurs \aji den Rijks-

en den Provincialen Waterstaat er op aan te dringen, dat zij ons

steeds ti/diq willen niededeelen, wanneer [)utten geboord, doorsnij-

dingen gemaakt of fundeeringen gelegd worden.

Ten slotte doen wij aan de Akademie het voorstel: 1° haren dank

te betuigen aan onzen nieilcwerker Dr. Loriïc, T om aan ZEx. den

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het jaar 1904

weder een toelage van ƒ 1000 aan te vragen.

Wij vinden geene vrijlieid om evenals het vorige jaar ƒ2000 aan

te vragen, hoezeer ook overtuigd van de wenschelijkheid van de

verliooging dier toelage op de toen aangevoerde gronden, omdat die

verhooging het vorige jaar geweigerd is, en de redenen der weige-

ring aan de Commissie onbekend zijn.

De Commissie voor het Geologisch onderzoek:

Van Diesen.

K. Martin.

SCHROEDER VAN DER KOLK.

J. M. VAN Bemmelen, Secretaris.

Mineralogie. — De Heer Schroeder van der Kolk doet eene

mededeeling over -. „De s)/in/)iithiecn en antipathieën der

elementen in de sto linr/sfjesfecnfen.

De onregelmatigheden in de scheikundige samenstelling der stol-

lingsgesteenten pleegt men grootendeels toe te schrijven aan de

zoogenaamde differentiaties van het magma, een chemische differen-

tiatie van het nog vloeibare magma als gevolg van storingen in den

osmotischen di-uk en een mechanische differentiatie als gevx)lg \an

de werking iU'v zwaartekracht op reeds afgescheiden kristallen. Het

is eveneens bekend, dat l>ij deze differentiaties sommige elementen

eikaars gezelscha}) zoeken, terwijl andere elkaar schijnen te ontvluchten.

In de aangeboden verhandeling heb ik een bijdrage willen leveren

tot de kennis dici' s\ ni|»alhieën en anti|»;ilhic('ii. Dit doel hei) ik

trachten te Iteiciken door statistisch onderzoek \an gesteenteanalvsen.

Mijn materiaal bestond uit drie serieën van analysen ; eene van

dicptegesteenten, eene \an ganggesteenten en eene van eruptief-

gesteenten.
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Deze analysen lieh ik eerst in klassen verdeeld volgens het gehalte

aan SiO^, daarna voliieiis dat aan Al,,(), en/., diuirna in elke klasse

het gemiddelde gelialte <ler anfiert; elementen berekend en eindelijk

deze iiilkumsteji èn iji tabellen vereenigd èn grafisch voorgesteld.

Reeds op deze wij/e komen eeidge merkwaardige betrekkingen

tuöschen de elementen (nidcrliii^', aan het lieiit.

In Iicl xei'der gedeelte der verhandeling heb ik getracht de ver-

ki'egen uitkomsten met meer ol»Je('tivit(Mt weer te ge\en, door ze

onmiddellijk in getalwaarde uil te drukken. Het blijkt nu, dat de

sympatliieC'H eii anii|iailiie('-ii, die wij kiunieii afleiden uii de gesteente-

analy.sen dezellde zijn, die wij leeren kenueii uit (k' analysen van

afzonderlijke nnncralen ; deze eigenaardigheid, dat namelijk dezelfde

elementen èn in de gesleeiden èn in de nnncralen te zamen voorkomen,

kan op tweeërlei wijzen woi-deii \'erklaai'd :

1. l)ij de chemiselie diilerentiatie der magmas blijven die elementen

elkaar op hun toeliten gezelseliap houden, die later een of ander

mineraal te zamen zullen ojtboiiwen.

2. Voordat de dill"ei-entiatie is afgcloo[)en, is een deel der mineralen

reeds nitgekristalliseerd, heeft tengevolge der kristallijnheid een

betrekkelijk hoog soortelijk gewicht en bezinkt. IJij deze mechanische

differentiatie zullen natnnrlijk de sympathieën in het gesteente het

gevolg zijn van die in de mineralen, zoodat de beide sympathieën

wel moeten samengaan.

Met het oog op onze onderzoekingen is de tweede verklaring de

eenvoudigste, maar daaruit zou volgen, dat aan de zwaartekracht

een groote inN'loed moet worden toegekend l)ij de difierentiatie der

magmas, dus bij het ontstaan der verschillende gesteentetypen.

Het is hierbij onvei'schillig of het mincraalsedinient misschien later

weer oplost ; de differentiatie heeft eenmaal plaats gevonden en zal

niet gemakkelijk weer worden teniet gedaan.

Den Haag, 28 Fel)ruari 1903.

Ethnologie. — De Heer Nieüwenhuis doet eene mededeelhig : ///«-

vloed van veranderde levensomstandigheden op de phi/sieke en

psychische ontioikheling der hevolliimi van Centraal-Borneo".

Zeer verschillend is het oordeel xan bevoegde autoriteiten over den

invloed, dien uitwendige levensomstandigheden uitoefenen op de ont-

wikkeling van een persoon eu op die \aii de eigenaardigheden van

een menschenras.

Pleit dit verschil van meening reeds voor de moeilijkheid, bij^het

individu dezen invloed te bcjtalen. nog veel grooter wordt die, zoodra
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iiKMi Iraclil. k(Mim('rk<'iiil(> \ ri-scliill<Mi \o vinden oiidor twee j:^rooi)on

\';m iiu'iis(.'li(>ii. welke toe te sclii-ijveii zijn aan liniiiie verscliillende

levensKHistandiiiiietk'n. (Jaat men die na ojuler de liooüstaanck' cnk

tunrvolkeii, welke le\-en onder zoo inf^ewikkekle verlioudiiigeii, dan

\vor(kMi de l)ez\varen liijna onoverkomelijk.

Niet \veiniii" wordl men daardoor heleniniei'd, dat onder de cadlnnr-

volkeii het onderlijiLi,' verkeer en de vermengijiu" zoo storend imvei'ken

op een e\entnëel ellerr van bijzondere voor\vaardeii in hnn bestaan.

In k]nroi)a levert het volk der Israëlieten, dat zich als zoodanig'

sedert eenwen in versehillende kinden onder de daai- heersehende toe-

standen heeft staande ^uehonden en Aveiiiiii; vreemde elementen in zieh

heeft opgenomen, eenige aanhonds[)imten op. Evenwel de inwerkende

le\'ensvoorwaarden zijn ook hiei- zeer samengesteld en eene vermen-

ging der Israëlieten van versehillende landen is niet uitgebleven.

^'ooral daardoor dat de vei'houdingen in de maatschappij der op

minder hoogcn trap van ontwikkeling staande volken meer eenvoudig

zijn en de levensvoorwaarden voor al hare leden veel minder onder-

ling verschillen als elders, heeft men de kans, dat onder hen even-

tuëele veranderingen in die levensvoorwaarden betei' in het oog zullen

s}n'ingen en voor den navorscher veel duidelijk wordt, wat onder

ingewikkelder verhoudingen moeilijk is uit te maken.

Van belang is nog, er op te wijzen, dat bij hen de invloed van de

natuur, van de omgeving, waarin zij leven, van veel grooter uitwer-

king is als in liooger ontwikkelde maatschappijen, die zich tegen deze

onmiddellijke afhankelijkheid beter hebben leeren verdedigen.

Ook treft men dergelijke stammen aan, waar de groote hinderlijke

fiictor van veelvuldig onderling verkeer en vermenging is uitgesloten

bij het l)eoordeelen van de veranderingen, die twee volken door vev-

schillende uitwendige oorzaken hebben ondergaan. Nog meer ver-

eenvoudigt zich het te ontleden beeld, wanneer twee groote groepen

van hetzelfde volk sedert lang onder verschillende uitwendige om-

standigheden leven en zich weinig of niet vermengden.

Voordat uitgemaakt is, dat de menschen, die deze stammen \-ormen,

in hunne oorspronkelijke eigenschappen dezelfde zijn als Enropeanen,

mag men het onder hen opgemerkte niet zonder meer overbrengen

op do JOnrojjeesche maatschajipij. Vooj' het begrijjien van den onge-

documenteerden voortijd der oJitwikkelingsgeschiedenis van de mensch-

lieid weiidl men zich echter tot de nog hedeii o}) lageren trap van

ontwikkeling staande volken; ik geloof, dat men evenzoo gerechtigd

is, om int veel, wat men onder hen Oj)merkt op sociaal gebied,

zekere gevolgtrekkingen te maken omtrent overeenkomstige werkingen

bij liooLj-ei'slaiinden.
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Ik Iiad li('( vdorrcclil op iiiijii Iwoode reis door Boi-iioo te leven

oiulei' (wee ^rof'pcii \aii licl/.cirdc \'<»ll<, welke sedert een eeuw en

langer onder /.ccv xcrsclnlii'iidc oiiislaiidiglK'dcii liclihcn geleefd. Dit

waren de Ijalians aan den l)0\cn-Maliakain, niet welken ik ineer

dan Iwee jaai' sanicidccrdc «-n de Keiija's aan de Uovcn-Kajanriviei',

«•iidcr welken ik enki'jc maanden doorlii'aelil.

J)e slanigi'oepen \an de/.en naam bewonen door elkaar (len hoven-

en middenloop van alle rivieren, die langs de Noordknst, te hegiinien

met den Ualang-KèdjanLi lot aan de Oostkust tot en met den Maliakani

in z,ee stroomen. .Men noem! hen ge/.anienlijk Pari'slannnen en weet

\an hen, dat /ij allen het brongehied van de Kajaju-ivier als hun

standand oj)gcven. ( )nderlinge twisten, uitvloeisel van een te dichte

bevolking, vormden daar de aaideiding, dat sedert eeuwen telkens

stammen naar nahijgelegen i-ivieren wegtrokken, gelijk dil nog voor

een 25 jaar geleden [daats had met een stam Oema Time, die zich

aan den Tawang, een linker zijrivier van den Mahakam vestigde.

De Bahau'stannnen aan den Boven-Mahakam zijn alle ook van dit

stamland, dat zij Apo Kajan noemen, afkomstig, maar wonen daar

reeds meer dan 100 jaar. Een eigenaardig l)ewijs daarvan kreeg ik

hij aankomst met mijn Bahau'geleide in Apo Kajan. Daar hoorde

hun hoofd Kw'ing Irang voor het eerst uitvoerig de geschiedenis

zijner voorouders, die in zijn eigen stam reeds vergeten was.

Hoe weinig dan ook de bewonei-s xaw den Boven-Mahakani met

die van den Boven-Kajan verkeerden, kan men daaruit iiagaan, dat

onder alle jongere Bahau's slechts één man ooit in A])0 Kajan gew eest

was en dat, tocii ik in gezelschap van 60 Bahau's cu 20 pseudo-

jNlaleiers in Augustus 1900 de tocht daarheen aanvaardde, welke

reis een maand duurde en door onbewoond gebied liep, niemand

van ons den weg wist. Deze werd met op bepaalde wijze gei>laatste

stokken bij de riviermondingen door een troepje Kènja's, dat vooruit-

voer, aangegeven, opdat wij deze riviertjes zonden kunnen t)pvaren.

Mogen wij dus als zeker aannemen, dat wij te doen hebben met.

stammen van denzelfden oorsprong, Avaarop trouwens ook hun taal,

kleederdracht, zeden en gewoonten wijzen, die hen scherp afscheiden

van andere stammen bijv. \an die aan den Barito- en Beneden-

Batang Rèdjang, door hun afilalen nit Apo Kajan naar den Boven-

Mahakam k\vamon de Bahau's in eigenaardige levensvoorwaarden,

die een grooten invloed op hen uitoefenden. Aan den Boven-Mahakam

wonen de Bahau's namelijk op een hoogte van 250 tot 200 M., de

Apo Kajan is 600 JM. en hooger. Dat dit verschil op Borneo in 't bij-

zonder, wat klimaat aangaat, veel beteekent, kan men hiei-uit atleidcn,

dat terwijl op Java de streek der mosvegetiitie eerst aanvangt op
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een hoogte van 2500 M., deze op Bonieo reeds op 1000 M. hoogte

bef::int. Dit is Jiet gevolg van do volgende oorzaken.

Door de ligging van IJorncHt onder den e(inalor ondervindt Jiet

niiddcngedeehe weinig (k'n invloed der passaal winden, die bijv.

op Java zoo sterk hel ondei-seheid van den reiicn- en den drogen

nioesson doen nit komen. \'an(laar dat er ook ^vel van Deeeniber tot

Maart meer regen valt als \an Mei tot Oeiober, maar vooral in het

bergland kent men geen be|»aald droge tijden, evenals men ook in

den regentijd laagwater in de ii\ieivn kan aantreffen. Tot het gelijk-

matig ^erdeeIen der \ ctehliglieid over het geheele jaar draagt nog
sterk de omstandigheid bij, dat het geheele eiland bedekt is met één

groot oerboseh, dat zelf groote hoeveelheden water vasthondt en de

diep verweerde gesteenten beschermt, die hetzelfde doen. Daar de

jaarlijksche regenval op versehillende pnnten 3000 tot 5000 m.M. be-

draagt, is het klimaat het geheele jaar dooi- zeer vochtig, de hemel

altijd meer of minder bedekt mei wolken, zoodat een wolkenlooze

hemel in de hoogere spreken tot de groote zeldzaandieden behoort.

Reeds spoedig na zonsondergang vormen zich in de dalen laag hangende

wolken, die eerst 's morgens om 7 nnr of later optrekken en de berg-

toppen dikw ijls eerst tegen deji avond \rij laten te voorschijn treden. In

verband hiermede is aan den Hoven-Alahakam oi) 250 M. hoogte

het maximnm van de temperatnnr in de schaduw 30 C, 's morgens

om zes uur Avas die echter nooit lager dan 20° C Opmerkelijk is

nog, dat sterke winden Viin langen duur daar niet voorkomen, wel

enkele vlagen van korteji duur, die in den regel hevige regens

voorafgaan.

Het klimaat van A[)o Kajan verschilt in de meeste eigenaardigheden

zooals vochtigheid en bewolkt zijn van de lucht weinig van dat van den

Mahakam, daarentegen is hel door de grootere hoogte vrij veel kouder
en wat bijzonder opvalt, is de aanhoudend heerschende winil. Van-
daar dat, hoewel ik in twee maanden om (> uur geen lagere tempe-

ratuur als 17' C. zag en het slechts eenmaal hagelde, het klimaat

toch veel ruwer is. Bewijzend hiervoor zijn de roode wangen,
welke \oüral vrouwen en kinderen hier vertoonen en het feit, dat

de verschillende rijstsoorten in Apo Kajan een maand langer noodig
hebben om te rijpen als aan den Mahakam. Toch is de methode van
rijstbouw dezelfde en bestaat in hel vellen en lateji drogen van
bosch, het hout daarna te verbranden en de rijst te zaaien in gaten,

welke met aangepunte stokken in den met asch bedekten grond
worden gestooten.

De geologische formatie is in Apo Kajan dezelfde als aan den
Boven-Mahakam, in beiih; vinden wij een slerk aedenudeerd heuvel-
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land, waar overal oude leien aan de oppervlakte komen. Nog slechts hier

en daar bedekken jongere formaties, vooral zandsteen, de oudere.

Nemen wij nu nog in aanmerking, dat zoowel do Hahau's jian den

iiijvcn-Maliakam als de Kcnja's juui don Buven-Kajan eei"st in de

laatste 30 jaren in zoover met hooger bescluiafde volken in aiinraking

kwamen, dat enkelen liunner mannen liandelstoeliten ondernamen

voor liet inkoopen van zout en lijnwaden, dan geloof ik recht te

helihen te beweren, dat wij hier te doen hei>ben met twee groepen

van stammen, behoorende tot hetzelfde volk. welke groepen sedert

meer dan KM) jaren leefden in landen met een verschillend kliuuiat,

niet veel onderling hebl)en verkeerd, zich niet vermengden, hunne

levenswijze van landbouwers niet hebben veranderd en zich zonder

invloedtMi van buiten hebben ontwikkeld.

Welke uitwerking dit verschil in klimaat op de bevolking kan hebben,

laat zich hieruit afleiden, dat mijns inziens de zeer geringe «lichtheid

der bevolking van l>orneo afhankelijk is in de eerste phuits van de

invloeden van het klimaat en van de infectieziekten, zooals cholera

en pokken, die van de kust worden ingevoerd, veel minder dan van

de gewoonten der l>evolking. Daar zoowel Boven-Kajan als Boven-

Mukaham zoo moeilijk te bereikeji zijn, dat slechts zeer zelden deze

infectieziekten tot daar zich uitbreiden, zoo heblien wij, om na te

gaan, wat die veranderde levensvoonvaarden voor de Bahau^» be-

teekenden, ons slechts l^ezig te houden met die factoren, welke men
wel eens samenvat ojuler den naam van klimaatsin\ loeden.

Wat men onder klimaatsinvloeden in de berglanden van Borneo

moet verstaan, bleek mij het eerst in het sultanaat van Sambas

aan de Westkust van het eiland, waar mij het onderscheid in de

vei*spreiding van malaria onder de bevolking dei moerassige kuststreken

en onder die der bergst reken opviel. Om dit onderscheid nader te

leeren kennen, stelde ik een onderzoek in naar de sporen van malaria-

infectie bij ongeveer 3(X)U kinderen, zoo\\ el in de moerassige alluviale

vlakte als in de bergstreken, welke kinderen mij niet werden aan-

geboden voor dit onderzoek, maar voor het nagaan van de uitkomsten

der vaccinatie onder de Maleische en Dajaksche bevolking.

Onder de bevolking der alluviale vlakten vond ik onder 2103

kinderen slechts 6 met een chronische harde milttumor of 2.8

per 1000.

Onder 420 kinderen van het heuvelland kwam deze voor bij 403

kinderen of wel 959.5 per duizend.

De overige 396 kinderen waren afkomstig uit streken, die in hunne

formatie den overgang vormden tusschen de alluviale vlakten en het

heuvelland. Janus. Deuxième Année 1898.
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Til (lil (UidorzdL'k Mcck. dal iii «Ie inooi'assig'C alluviale xlakicii,

welke geheel uil overhlijl'sels van |»lant('ii en «liei-emvereld bestaan,

malaria bijna niel Nooi-koiiil in legejLslelliiiLi niet de henvelstreken.

waar (tiiuexeer alle kiii<leu'u aan clironisclie nialaria-infeclie lijden.

Tevens zag ik liten, lioe spoedig na <le geboorte reeds de elir(»niselie

verharde en vei-groote milt optreedt, daar het lang dnnnle, voor ik

een Dajaksch kind van di'ie weken ond xond, dat geen voelbare

mi 11 be/al.

In eijters is de morbiliteit en de mortaliteit, xeroorzaakt door de

malaria-infectie onder de bewoners van het hen veiland, niel weer te

geven. Slechts vond ik het sterftecij Ier in Sambas over 6 normale

jaren, dat wü zeggen zonder cholera of pokken, voor Dajaks 37 per

JOIM), voor Maleiers 28 per dnizend, w.ü echter den invloed der malaria

nog niet weergeeft, omdat ook Malcici-s in de heuvels wonen en

onder dezen, die vooral in de lage vlakten gevestigd zijn, ziekten der

spijsverteeringsorganen veel sterker heerschen als in de heuvels.

Om verder nog den invloed der malaria-infectie op de existentie

der bewoners van liooge streken nader te waardeeren, moeten wij

een oogenblik stilstaan bij een verschijnsel, dat door den hoogleeraar

Koc'H in Nieuw-Guinee vooral zou zijn opgemerkt, namelijk, dat de

iidanders, die het malaria-pi-oces zelfstandig doormaken zonder andere

hulp als die hunner constitutie, immuun worden tegen malaria. Talrijk

zijn de tegenspraken, die door geneesheeren, xvelke in Nieuxv-Guinee

practizeerden, tegen deze uitspraak werden ingebracht. Zij allen wezen

er O}), hoezeer ook volwassen Pai)oea's aan malaria leden.

Te oordeelen naar mijne bevindingen bij de Dajaks, ligt de waar-

heid in het midden. Ook mij is opgevallen, dat men onder volwassen

Dajaks veel minder harde, voelbare milten als uiting der malaria-

infectie aantreft als bij kinderen l)eneden 10 jaar, hetgeen zeker xvijst

op een minder sterken in\loed dezer infectie. Verder is er een groot

onderscheid in de werking van chinine op Dajaks en op Europeanen,

die niet immuun zijn. Hoewel ook andere factoren als immuniteit

hierbij in het spel komen, is hel toch oj)merkelijk, dat ik onder de

Dajaks met hoogstens 1 gram sulfas chinini per dag veel grooter

ellect bereikte als met 2 a 3 gr. nun-ias chinini bij door malaria

j\{U)getaste Europeesche soldaten o]) LonUxtk.

Ondei de eersten was hel mogelijk naast dt> acute ook sedert 4 tot (3

maanden bestaande, niet behandelde ge\ allen \an malaria te genezen

met de toediening van 1 gram sulphas chiniju pei- dag en per dosis

gedurende 8 dagen, terwijl in de eerste vier maanden na den oorlog

op Lombok \an een gemengd garnizoen van 1500 man zeker meer dan

500 l']nro|ic;in<'ii nioesleii worden geëvacueerd, verreweg het meest
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malarialijdcrs, die ik /elf nid '1 a ){ ^raiii jicr da;; oi jtcr dosis

holiaiidcdd had cii die wciiiiu- kans liaddoii, oj) F.oiidiok /.elf te

^enczoii.

Onder de iiiiiisiciis 2()()() iiialaiia-|»;ili('iilr'ii oiidoi' de Dajaks, dio ik

vooral in ( 'cnlraal-Iiorno*» Ixdiandcidc on waai'vaii ik bijna «icfn

cnkdr \('i-lo()i', merkte ik iioLjcen \\ elsjirekend \-erseliil o|) in de i'eacli(i

\an liet licliaiun le<i;eii()ver de ni.daria-intuclic mot die (k^r Eni-oj)eaiien.

'JViwijl \an (k'/eii ondor on^nnsti^e omstaiidigliodon velon oiidor

fondrovanle \ (M-scliijnsoIon to urondo j^aan, soms zoo snel, dat cliinino

niets nieei' kan lielpcn, kwamen onder d*- I)aj;d\> dergelijke aonie

gevallen mot stoi-ke ioterns, Uownstolooslieid en collaps in hot geheel

niet vooi'. Wol zag ik vele vei'gev(H'derdo zioklegevallcn na lang-

<lin'ig ziek zijn.

Dat dit vei'sclnl niet loe te schrijven is aan oen nn'ndero sterkte

der infectie op lionieo, had ik gelogeidieid hij mijjie Enropeesehe

en inlandsehe reisgenooten op te moi-kon, van welken de meesten

aan zwai-e malaria hohhon goledeji: hij hen moest ik weer 2 a 3 gram

murias chinini per dag aanwenden en hij één sterke onderhnidsche

injecties van 3.25 gr. chinine hinneii 3(1 uren.

Uit dit alles hlijkt. dat wij mogen aannemen, dat zich hij de

Dajaks gednrende hnn leven een partiëele imnnmiteit ontwikkelt, zoo

zij gednrende hnn jengd aan de herhaalde malaria-aanvallen weerstand

bieden. Toeh wekken ook dan nog de eonstitntie verzwakkende

momenten malai'ia-aanvallon op, zoodat ziekten der adendialings-

en spijsverteei'ingsorgano]!, verwondingen, infeetieziekten en niet

het minst alles, wat ondei" konvatton wordt Aorstaan, mot malaria

gecompliceerd worden.

Daar de henvelstreken aan den l)Oven-Mahakani behooren tot die.

waar malaria sterk hoersclit, zoo is het dnidolijk, dat de Bahan-

bevolking aldaar ondoi- haar zwaar lijdt on dat ondor hen het indi-

vidn de verzwakkende werking ondervindt van zijn vroegste jengd

af tot aan zijn dood toe.

Sedei't jaren er aangewend, bij hen nialai'ia-gevallen in mijn praktijk

de groote meerderheid to zien vormen, viel mij een verandering

hierin bij mijn aankomst onder de K' Jija-bevolking van Apo Kajan

zeer op. Ik moet er bij vertellen, dat mijn roep als geneesheer mij

ook onder hen dadelijk bij mijn aaidvomst een grooten toeloop van

patiënten bezorgde, hoewel alleen eidcelen vroeger ooit een Enropeaan

aan de kust hadden gezien.

Het eerst viel het mij op. hoeveel hydropische onde menschen

mijn hulp inriepen, wat mij in lagere stroken bijna nooit was voor-

gekomen, terwijl malaria-gevallen zeer op den achtergrond traden en



( 604
;

/ii'li uetliiiviide mijn \t.'rlilijf Wepiialdeii lol enkele acute gevallen.

Hel bleek mij loen, dal liel veelvuldig' heei-sclien \an broneliiliden

uiel euiplivseeni en liai'l,ü,el)i-ekeii vooral de \ erandei-inm' in liel /iektc-

beold dei- lie\olkini;' \ei'oor/aakle, welke lironcliilideii werden ver-

oorzaakt door liel ruwe kliiii.ial en ouderlioudcu door lid rooken

van sleelil bereide labak, waarmede zeer jon^e kindei-en i'eeds be-

ninnen en dal men beseliouwl als een geneesmiddel legen hoeslen.

H()ewel er met hel intreden \an ruw koud weer mei heftige

reu-en\lagen meer acute malariagevalleu xoorkwamen, was er van

eene ehronisehe iiifeelie der geheele be\-olking, zieh uitende in eene ver-

groole, harde milt, bij de kinderen in hel geheel geen kwestie. Dit

komt tron\vens overeen met hel bekende feil, dat in een ruwer,

kouder klimaat in 't algemeen de malaria-infectie in hevigheid afneemt.

Daar bronchitiden en hare gevolgen eerst o]) laleren leeftijd hun

veizwakkejiden invloed op het gestel doen gevoelen en hierin met

sterke malaria-infectie niet Ie vergelijken zijn, geloof ik in het ver-

schil in optreden van malaria als gevolg van het verschil in hoogte

van hel land der Bahan's en dat der Kcnja's, de hoofdfactor ge-

vonden te hebben van het legenw oordig onderscheid dezer twee stam-

groepen, w^at betreft hun constitntic en hun karakter.

Hiermede geloof ik ook in \erbau(l te moeten brengen liet in

minder hevigen vorm voorkomen \an syphilis onder de Kènja's als

onder de Hahan's. ()nder eidvele Bahau'stammen was deze zoo alge-

meen, dal ik het feit, dat onder hen alleen tertiaire vormen

oplradeii, meende te kiuuien verklaren dooi nilsluilend hereditaire

verbreiding aan te nemen. Onder de Kènja's evenwel kwam syphilis

ook alleen in die vormen voor, maar de gevallen stonden zoo op zich

zelf, dat er \an herediteit hier geen sprake kon zijn. De door mij

waargenomen gevallen schenen op den algemeenen toestand der

Kènja's veel minder schadelijken invloed te hebben, als onder de

Dahau's. Dat deze endemische vorm van syphilis onder de Kènja's

zooveel minder en in minder ernstige verschijnselen oplreedt als

onder de l^ahau's, kan men zeker voor een groot deel aan hun

sterkere constitutie toeschrijven.

Neeinl men in aanmerking, dat onder al deze stammen ieder

hnisgezin tot dat der hoofden toe, voor het verkrijgen van dage-

lijkschc voeding en onderhoud is aangew^ezen op den aanlioiKJenden

arbeid van al zijne leden, hetgeen iji hooger ontwikkelde maalschap-

j)ijen niet het geval is, dan gevoelt men, welk een groolen invloed

Gj) den welvaar! van den stam het meer of nunder heerschen Üezer

ziekten liei»ben nujel.

Een wels[)rekend bewijs, hoezeer Apo Kajan, dal even groot is als
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de Bovon-Mahakani mcor voorwaanlen voor het gedijen der l)e\ol-

king aaMl)iedt als do la<i^or gelegen i-i\ icrdaleii, levert het verschijnsel,

dat sedert eenwen tali-ijke slainnien uit dit land wegtrokken naai-

alle hemelstreken en do bevolking er togojiwijordig nog veel diehter

is, als elders in Dajakschc streken.

In plaats van 300 tot 800 iiiwoiiors zooals aan den Boven-Mahakani

tellen de dorpen aldaar löOO—2500 inwoners, terwijl ze zeker niet

verder van elkaar uelegen zijn. Ook maakt do volksmenigte onder

de Konja's, dooi- haar ki-achtiuei' ontwikkeling en hol niindoi- \'oor-

komen van misvormende ziekten onder de weinig gekleede gestalten,

een beteren indrnk, wat door het afwezigzijn doi' oldei's zoo tah-ijke

cachec'tischc pei'sonen niet weinig in do liaml wordt jiewerkl.

Nog stei-kor als oji jniiiiic |)livsisclio por.soonlijkh<M(l komt hot

onderscheid tusschen de Bahans' en de Konja's uit op ])svchisch

gebied. De verzwakkende momenten, dio in zooveel sloi-ker mate

aan den Mahakam op hen inwerkicn, schijnen vooral op de psyche

der Bahan's de sterkste degeneratie tengevolge gehad te hobbeji.

Reeds hnn geschiedenis wijst daaro}), omdat zij in het begin der

19e eeuw zich, niet alleen door sneltochten, maar ook door het onder-

nemen van groote krijgstocliten tot ver in het stroomgebied van den

Kapoewas, Barito en den Mahakam bekend maakten, in welke streken

geen enkele stam tegen hen bestand blook; tegewoordig komen
sneltochten weinig meer voor, van grootere krijgstocliten is geen

sprake eji bij onderlingen strijd is de verwoiiding of dood van één

man in staat, zijn stam op de vlucht te drijven.

Yoor den Euroneeschen vreemdeling, wiens grootste moeilijkheden

in zijn verkeer met de Bahau's ontstonden door den voortdu rendon

strijd met hun kleinzieligheid, angst en wanli-ouwon, ook na lang-

durigen omgang, en die in zijne beweghigen aanliou(len<l ucrd be-

lemmerd door de eigenaardige godsdienstige en andere overtuigingen

dezer omgeving, is een sterke \'erandering hierin bij de Konja's

natuurlijk zeer opvallend.

Reeds bij mijn aankomst in Apo Kajaii viel h<'t mij op, dat de

mannen, die mij ten getale van 150 onder hun voornaamste hoofd

te hulp waren gekomen, om booten te brengen en wegen te ver-

beteren, in hun optreden veel vrijer en luidrnchtigor waren als mijn

geleide van Bahau's, dal de hoofden veel energieker liiiii bevelen gaven

en dat zij ook beter werden gehooi-zaamd. (Toduronde mijn verblijf in

hunne dorpen werd deze indruk door de vrijmoedigheid van \rouwen en

kinderen zeer versterkt. Merkwaardi"; verschillend uedroeaen zich

de jonge Kènja's wanneer ik naar mijne gewoonte kleine geschenken

als ki-alen, vingerringetjes, naalden en stukjes doek onder hen ver-
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deelde. lüj (k- linliüirs Uoii ik i-ustii:- op mijn slocl hlijveii /.illcii en

kwam vy al fciis ccii lian<lj( wal \Uv^ naar lie( sterk l)e«>;eerde

voorwerj», Iccli wacliKeii alle kleinen gediildif>' hun beurt af en

^veI•den nooil liiidnichlii:-. (ielieel anders onder de Kcnja'si kwam
liet daar lol crn nitdcclinu-, dan moest ik beginneji niet goed op niijji

beenen Ie gaan slaan, wanl Jongens en meisjes drongen luid juiehende

uiel uitgt'sloken handen op mij aan, ieder was bang te laat te zullen

zijn en /.ij idukliaardcii ondei* elkaar, om wat dichter bij Ie kunnen

komen. Al spoedig bleek, dat zij ook minder gevoelig waren voor

de kw ade geuren hunner niedenienscheii als de Hahau's, bij wie men

ongestraft nreji onder vele jiersonen zitten kan, maar die dan ook

liever een groolen omweg maken als langs een eadaver te gaan en

door gebaren en spuwen lie\'ig reageeren op ona.ingenamen reuk.

Opmerkelijk is de grootere volhardi]ig der Kènja's bij den arbeid,

hetgeen mij \ooral opviel bij het doen van verre tochten in roei-

booten in de voor hen ongewone hitte op den Mahakam. Hoewel zij

tlooi' de betere wegen en de kleine riviertjes van hun hoog gelegen

land meer aan loopen dan aan roeien gewend zijn als de Hahau's,

roeiden zij dagen lang toch veel beter door en kwamen altijd veel

eerder aan als dezen.

Deze enkele voorbeelden wijzen reeds op een grootere levendigheid,

mindere gevoeligheid en minder spoedig vermoeidzijn van hun zenuw-

stelsel; daarnaast staan ook Innme geestelijke capaciteiten bepaald

hooger.

Gewoon om bij het vertellen van de merkw^aardigheden onzer

maatschappij onder de Bahau's te stooten op absolute onmacht, zich

deze voor te stellen, wat ongeloof ten gevolge had en aaideiding gaf,

om dikwijls veel later eerst te pogen, mij op een onwaarheid te be-

trappen, l)emerkte ik onder de Kënja's spoedig aan hun vragen, dat

zij ten minste poogden, zich spoorwegen en dergelijken voor te stellen

en andei-e dingen ook \verkelijk begrepen. A'ooral de uitleg van de

beweging van de zon, de aarde en de sterren met het ontstaan van

dag en nacht levert hier een goed krilcrium evenals die van een zon-

en een maaneclii)s. Natuurlijk geloofden ook de Kcnja's niet dadelijk

dat de aarde i-ond is en zich beweegt, evejimin dat het niet een ge-

drocht is, dat zon en maan bij eeji eclips opeet, maar zij begrepen

ten minste mijn uitleg.

Praktisch zeer voelbaar voor ons, was de meerdere belangstelling in

en de uilgebreidere kennis van huiuie omgeving onder de Kcuja's.

Gedurende onze topographische opname van den Mahakam en bij

het iidoi'uieeren na. ir namen \aii de \oornaamsle bergen en rivieren

stuillen wij ,>ndei' d<' Daliaus op zulk een sterke ojdvunde, dat wij
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laii^ ovcrtiiijz;«l waren \aii liiiii onwil, om oii^ «lie inede te deelen.

Het bleek eeliter later, dal ci- \aii onwil j;een sprake wa.s, maar

slechts enkelen onder hen wat meer nameii van riviertjes en bergen

bniten linmie eigen omgeving wisten, terwijl bijv. hooge bergen, die

wel op cenigen afstand iii ln't gebied \an een andcri-n slam lagen,

maar locli lid lan<lschap belieerschten. bij hen geen n;wm dnjegen

en men zich, om dezen te weten te komen, itij meer nabij den berg

levende slannnen moest vervoegen. Om zich met hnnne hnlp van

een bergtop at' te oriënteeren, daarvan was ook in 't geheel geen sprake.

Bijzonder viel het mij (hvirom o|), dat toen ik i)ij de Kënja's, om een

overzicht over hnn land te krijgen, een bergioj) beklom in gezelschaj)

van Boei Djalong, den vor>t van het land, deze ons toen tot aan den

geziehtseinder alle bergen met hunne namen \erloon<le, ook in het

Mahakamgebietl, waar w ij die controleereii konden : hij gat'ile wegen

aan, die naar verschillende aangrenzende landen voerden, evengoed

als een Europeaan dat gedaan zou liel)ben.

Xiet alleen ons, maar ook de Bahau's, die mij vergezelden, ver-

baasden de Kènja's met hunne kemiis der geschiedenis van lang ver-

vlogen tijden. Zooals bekend is van veel volken zonder schrift en op

lageren trap \an ontw ikkeling staande, gaan onder hen de herinne-

ringen aan vroegere gebeurtenissen spoedig Acrloren en zoo ^visten

de Bahau's ook ^veinig nauwkeurigs meer van huinie voorouders.

Zonderling was het daarom Kwing Irang te moede, toen hij van de

Kenja's de ovei-leveringen zijner vroege vooronders hoorde nit den

tijd van hun verblijf in Apo Kajaii.

Met deze grootere ontwikkeling hunner psyche houden gelijken

tred de verschijnselen, die wijzen op hun krachtiger persoonlijkheid

tegenover hunne omgeving. Zij zijn moediger, wat zich op merk-

waardige manier uit in hunne Avijze van oorlogvoeren. Berucht zijn

de stammen ^an Borneo wegens hun ko|)pesnellen, een wraaknemen

en strijden, dat met zijn leggen van hinderlagen en het plotseling

overvallen met overmacht van slechts enkele individuen terecht meer

als listig en laf dan als moedig wordt aangezien. Een opeidijke strijd

komt onder de Bahau's dan ook zeer zelden voor en staan twee

stammen tegenover elkaar, dan is, zooals reeds vermeld, de dood

of de verwonding van één persoon Aoldoende, om zijn partij te doen

vluchten. Anders echter onder de Kènja's, die onder elkaar strijden

in benden man tegen man, ^vaarbij hoofdzakelijk het zwaard ge-

bruikt wordt en velen vallen, voor de slag beslist is. Hoewel het

snellen ook onder hen voorkomt, zoo treedt het toch meer oj» den

achtergrond en i)leit meer \oor persoonlijken moed. Zoo sloeg een

paar jaar geleden bij een i)ezoek aan den Mahakam een jong Kènja'hoofd,
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terwijl hij een wai>en(iaiis iiilvucrde, jylotseliiiL;' aan een der vele

toeseluMiwers licl liDoTd af cii nam liel xliielilciidc mede. Verraderlijk

is dit zeker, maar er helioori toch moed toe, om dil te doen in een

groote galerij mei een menigte menseheji.

Woont men onder de Hahan's, dan is het ergerlijk om te zien,

hoe zij zieh laten mishandelen (hior de Maleiers, die met hehnli) van

bedrog, diefstal, gral'sehenden enz. ten hnmien koste leven. Slechts

zelilen nemen zij wraak oj) deze ongenoode gasten, die als hosch-

prodnctenzoekers,. of omdat zij \()or misdaad de knststreken moesten

ontvlnchten, onder hen verkeeren.

De Kènja'stannnen zijn minder lankmoedig: twee benden Maleiers,

die ten getale van 5 nit de Mahakam en 8 nit Serawak op dergelijke

wijze onder hen trachtten te leven, werden daarom allen vermoord.

Zoodra men met de Kènja's te doen heeft, doet deze flinke per-

sooidijkheid aangenaam aan. Onder de Bahan's ontstond in jaren niet

die vrijmoedigheid in het onderling verkeer met ons Europeanen,

welke onder de Kènja's in even zoovele maanden tot stand kwam.

Slechts toevallig en langs omwegen kon ik onder de Bahau's te

weteji komen, wat zij over een plan dachten en welke hunne voor-

nemens waren. Onder vier oogen gelukte het nog eens een enkele

keer, om een der hunnen lot eene vrije uiting zijner gedachten te

bewegen, omdat hij dan zijne stamgeuooten inet behoefde te vreezen,

maar angst en wantrouwen legden zij nooit geheel af.

Onder de Kènja's Avas al spoedig in ons (mderling verkeer \au

wautrou\ven weinig sprake meer en nooit zal ik den indruk ver-

geten, dien op ons Europeanen, gewoon aan het dralend, onoprechte

optreden der Bahau's ook bij het behandelen van gewichtige aange-

legenheden, humie politieke vergaderingen maakten, waar onder

hoogöteigenaardig ceremonieel alle aain\ezige hoofden \i\] hnn ge-

voelen te kennen gaven over onderwerpen, als het samengaan met

den radja van Serawak of met de Nederlandsch-Indische regecring

en waar het voor en tegen geheel openlijk behandeld werd.

Doen de Kènja's zich door deze eigenschappen in hun optreden

voor als Inidrnchtiger, ruwer, moediger en mintler lijngevoelig als

de Bahau's, merkwaardig is het, den invloed na te gaan, dien dit op

hunne maatschappij gehad heeft. Onder de Bahau's aan den Mahakam
een geheel onsameidiangend aantal slammen, in welke ieder individu

zich van het andere onafhankelijk rekent en vrij, om zijn eigenbelang

als het hoogste te beschouwen, waardoor de hoofden machteloos zijn,

op hnnne stamgenooten inxloed vcjor algenieene belangen en onder-

nemingen uil te oefenen. ()\ciai heei-seht de grootste vrees voor

Oid»erekenbar(^ on\erhoe(lsehe o\'er\allen \an \erre en \an dichtbii
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en terwijl de inaimc]! oxcr da^- zich allijd ^ood ^fwaiH'iid naar liiuiiie

i'ijsf velden hcLicxen, durven zij zich 's avonds onder hnnne w (tningeii

niet ziMidei' onlhlooi zwaard (e l)e\vcfj;eii. Dal xronweii en kinderen

nog angstiger zijn, l)eh(»efl ueen lieloog.

Onder de Kenja's (hiarenlegen een wel wal los, maar tocli samen-

hangend geheel \an alle slannnen onder de erkende o|)i)ei'heei'schaj)j)ij

van den slam dei' Oenio Tow en zijn hoofd Hoei Djalong en daarbij

een veiligheid in lid lan<l, dal de bevolking alleen met een lichle

speer als stenn zich naar de xclden begeeft en \ron\\en mij van

vele nren afslands d(»or hel oerl)oscli of in booten onge\vaj)end

en onvergezeld \aii nabij gelegen nederzetti'ngeJi durfden komen
bezoeken.

In deze meer geordende maalscha]»|)ij kwamen de hoogere moreele

karaktereigenschappen dei- Kënja's bovendien goed uit. Ondervond

men onder de Bahau's het gemis aan gevoel voor de belangen van

het algemeen op treurige wijze, onder genen was dit anders.

Gevoel van vei'anlwoordelijkheid en belangeloosheid li-aden onder de

Kènja'hoofden naast meer zedelijken moed en invloed op hunne stam-

genooten op den voorgrond. Bij het behandelen van loonkwesties,

waarbij de betaling geschiedde in goederen naar keuze vaji den

l)elanghebbende, trokken de Bahau'hoofden zich altijd terug uit vrees

voor geschil met hun stamgenooten. Onder de Kènja's rekenden de

hoofden int, hoeveel ieder der hunnen toekwam, namen dat mede
naar huis en verdeelden het daai-.

Toen op de politieke vergaderingen besloten was, dat vertegen-

woordigers van vele stammen met mij mede zouden teruggaan naar

den Mahakam, maaklen zich honderden Kènja's daarvoor gereed,

lluu slechte voorteekens voor de reis deden er echter meer dan 400

terugkeeren en hoewel de voornaamste hoofden dit ook zouden

hebl)en moeten doen, zonden zij slechts hun stamgenooten terug en

gingen zelf toch mede w^egens het belang, om de onderhandelingen

verder te voeren.

Onder de Bahau's zou geen hoofd licht de belangen van het alge-

meen zijn gaan voorstaan en tegen ongunstige voorteekens in zeker niet.

( )ok het gedrag hujuier onderueschikten onderling was oj) reis geheel

anders als onder Bahau's. Tachtig Kènja's slaagden erin al hunne

gunstige voorteekens in vogelvlucht, het schreeu\\en van reeën en

het verschijnen van bepaalde slangen te viiulen en ^oeren mede.

Hoewel uit verschilhMide dorpen, vormden zij één gezelschap, dat de

voedingsmiddelen gemeeuscliap|)elijk Ncrbruikte en toen er ouder

mijne Bahau's en ons zelf gebrek kwam, deelden wij allen uit hun

voori'aad, die toen S[)oedig uitgeput geraakte. Zij stelden echter vol ver-

31)
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trouwen iii mijne \eiv.ekei'ing:, lion aan den Maliakani woei- nienwen

Iceftoclit te znllen k(t(>|ien.

De verscliillen(k^ uroepjes in een lialian'^eleide deelen n(K)it vrijwillifi;

linn rijst en toen ik met mijne Maleiers op de heenreis "ii-ool rijst;i:el>rek

liad, was er van hen alh-MMi te^en zeer hooge prijzen wat te krijgen.

Ten slotte ontzag een jonge man zieli niet, driemaal dien hoogen

prijs te vi-agen voor zijn rijst, hoewel ik hem eens als geneesheer

het leven gered had, gelijk ik hen trouAvens allen zonder vergoeding

behandeld had.

Ondanks de zeer groote voordeelen, die de Bahau's van ons verblijf

genoten, ondervond ik onder hen teekenen van dankbaarheid als zoo-

danig nooit, alleen schonken zij mij een grooter vertronwen dan aan

andere vreemden ; toen ik daarentegen bij een Kënja'stam na een zes-

daagsch verblijf wegging, kwam de familie van het hoofd mij persoonlijk

bedanken \'00)- alles, wat ik hnn aan rnilmiddelen, geschenken en

medicijnen gegeven had, de eerste uiting van tlien aard sedert vele jaren.

Hieruit zien wij, dat ook, wat betreft karaktereigenschappen, die men
als hoogere onder Europeanen opvat, de Kénja's boven de Bahau's staan.

Een ^velsprekend bewijs van hnn krachtiger persoonlijkheid leA'eren

zij nog door de mate, waarin hunne godsdienstige begrippen invloed

uitoefenen op hun bestaan,

Overeenkomstig hun standpunt van landbouwende stammen \an

vrij lage ontwikkeling, bij wie zich de inwerking van de natuur

op hun voornaamste middel van bestaan, de landbouw, en op hun

persoon in rampen en ziekte zoo sterk doet gevoelen, beschouwen

deze volken hunne omgeving met grooten angst. Hunne denkbeelden

over deze omgeving en over de plaats, die zij daarin imiemen, welke

als hunne godsdienstige overtuiging moeten worden opgevat, zijn dan

ook niet van verheven aard.

Zij meenen, dat hun levenslot bestuurd wordt door één hoofdgod,

dien zij Tamei Tingei, onzen hoogen vader, noemen en die op aarde

reeds alle euveldaden straft met tegenspoeden, rampen, ziekte en dood.

Voor het uitvoeren Aan zijn wil bedient hij zich xan een talrijk heir

van booze geesten, die de geheele omgevende naliiur bevolken.

Alli' ram|»en en ziekte, zelfs de dood op het slagveld of bij eene

bevalling, zijn vooi" deze stammen daarom de uitingen van den toorn

van hun hoofdgod tegenover den getroffene, die zich dit op den hals

gelia;dd hccfl door hel bewust of onbewust overtreden van mensche-

lijke gebruiken en goddelijke wetleJi.

Door hunne vruchtehtoze |iogingen, zich tegen gene te beschermen,

(l(ioi- hel nauwkeurig nalexcn \an dez(> wetten en gebruiken zochten

zij daarin hulp. dat zij de na Ie leven voorM'hriflen tot in kleinig-
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heden verder iiilhi-eiddon, zoodat niet alleen voor alle gebeurtenissen

van het da'^elijksch leven, maar ook voor landbouw, jacht en visch-

vauf^st bei)aalde voorschri fu-u oinliciil de ic noI^oii iiandehvijze bestaan.

Al deze voorschriften noemen zij pcmali cu zij maken in voorko-

mende gevallen bepaalde handclinjren lali, panlang of taboe.

Moet hen hd iialc\en der pemaH beschermen tegen het optreden

(U'v booze geesten", van een geheele schaar goede geesten genieten zij

tevens hulp, indiiect door bemiddeling der priesters en priesteressen

of wel direct door waarschuwende voorteekens, waarvan bepaalde

vogels, slangen en reeën, maar ook eenige gebeurtenissen de over-

brengers zijn. Deze voorteekens zijn zeer talrijk en wor<len vooral

onder de Bahau's streng opgevolgd.

Aangezien echter deze pëmali en voorteekens zijn ontstaan, onaf-

hankelijk van de ware eischen van het bestaan dezer stammen, zoo

werken zij daarop aanhoudend storend in. Om een voorbeeld te

noemen, regelen zich de Bahau's l)ij hun rijstbouw weinig naar

droogte of regen of naar den toestand van hun veld, maar alle huis-

gezijHien vaji een stam moeten zich naar het hoofd voegen, dat de

noodige godsdienstige ceremoniën \ oor de bepaalde werkzaamheden

laat verrichten. Heeft dit het zaaien doen inleiden, dan mag nie-

mand meer dood hout op zijn veld verbranden, wiedt hij. dan moe-

ten allen met zaaien oplioudcu enz.

Evenzoo beginnen zij alle l)elangrijke ondernemingen, zooals reizen,

het bou^ven van een huis en dergelijken niet volgens de eischen van

het oogenblik, maar al naarmate een vogel links of rechts opvliegt

en een ree al of niet wordt gehoord.

Het kan moeilijk anders, of krachtiger stammen laten zich terwille

van dit geloof minder gedwee de knellende banden van deze pèmali

en voorteekens op hun bestaan welgevallen, als meer angstige natureu.

Dit nu had ik gelegenheid op te merken als mei'kwaardig onder-

scheid tusschen Bahau's en Kënja's. Wel hei)l)en beiden denzelfden

godsdienst en zijn humie pèmali en voorteekens in den grond dezelfde,

maar de pcmali zijn onder de Bahau's meer ontwikkeld en dalen

meer in kleinigheden af als onder de K<nja's. Onder de eersten zijn

alle volwassenen in den stam gehoudeji, de pcjuali streng na te leven,

onder de Kënja's is di( meer aan de priesters opgedragen, zoodat de

massa der bevolking zich vrijer bewegen kan.

Onder de Bahau's eet bijv. niemand hertevleesch, onder de Kënja's

gebruiken dit alleen de priesters niet.

De zooeven genoemde be|»erkende en zeer nadeelige voorschriften

bij den rijstl)ouw hel)ben de Kënja's niet op die wijze ingevoenl.

Wel laat ook bij heu het hootd de noodige ceremoniën verrichten,

39*
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maar (och i:^ icclerccii vrij, lalor \uvj; aan y.ijii xcld Ic \ciTiclilcii, wat

noodig blijUl, lielgeeii van zeer groot belang voor liet slagen van

den oogst moot wezen.

Aan de bestaande |)eniali's en voorleekeiis honden de IJahaus \eel

angslxalbger \ast als de Kënja's. Niettegenstaande een jaren lang

samenwonen niet hen, gevoelde ik mij onder de IJalian's verplieht,

mij even streng aan hnnne opvattingen Ie honden als /ij zeil. Sleehts

bij hooge noodzakelijkheid durfde ik in hnn xerbodstijd op reis gaan,

of een patiënt ontxangen en \vas dns even als zij van de buitenwereld

afgesloten. Hnn eigen dorpsgenooten lieten zij eens bij terugkomst van

een tocht \an acht maanden in het l)osch verblijven en hoiigeren

liever dan hun lali van liet dorp te schenden door hen binnen te

te laten of door hnn voedsel te brengen.

Toen ik met mijne toclitgenooten onder de Kènja's aankwam,

verkeerde het voornaamste hoofd met zijn huis ook in den toestand

van lali, maar om ons toch te kunnen ontvangen, liet hij vlug voor

de })riesterlijke familie in zijn huis, die de hoofdraagster van de pëmali

was, een nieuw huis bouwen op een andere plaats. Hierdoor werd

het geoorloofd, dat hij ons in zijn huis ontving.

Later \oeren wij naar een ander dorp, waar ook het huis van het

voornaamste hoofd lali was. A'oor onze ontvangst deelde hij de lange

woning in (weeën door een hek aan te brengen, zooda( wij vreemden

niet in dat deel konden komen. In het andere ontving het hoofd ons wel.

De Kënja's gaan met evenveel ernst als de Bahau's de ^'Oor(eekens ['

na voor iedere onderneming, maar zoodra die in ernslig conflict

komen met de eischen van het oogenblik, dui'ven zij in veel sterker

mate toch hun gang gaan.

Gelijk reeds vermeld, durfden de Kënja's hoofden mij naar den

Mahakam (e vergezellen ondanks de slechle voor(eekens hunner vogels.

Zoodra een erns(ig gevaar dreigt, bijv. als men denkt, dat er een

vijand in de nabijhei<l vei'scholen ligt, dan slaat de Këiija geen acht

o\) voorteekens.

( hidi'i- de Bahau's zien wij dus het strenger naleven van een meer

ontwikkeld systeem van godsdienstige gebruiken gelijken (red houden

met een aehtei-uitgajig in vele liunner physieUe en psychische eigen-

scliappen. In dc/e staal de Baliaii nu achter bij den Kënja, hetgeen

oorspi-onkelijk nid het i;'e\;d iiMX'i geweest zijn, maar is toe te schrijven

aan d<' v<'i-anileriiiLi- \an w ()oii|)laats der Bahau's voor honderd en

nu'er jaren geleden, (inidat zij daardooi- w (M-d(Mi blootgesteld aan de

slerker werkende schadelijke invloeden \an hunne nieuw e oingeving,

waaronder een sterker heerschen \an malaria <le xoornaamste is.
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Plantenkunde. — De Hoer Mou, hi-di namens den Heer J. C. Schoute

diens (lissertixtie ;iiin, ^-elileld : ,i Dia Stelar-TJieorln" en deelt

daarfiintrcnt lid NolLicn'lc iiK'dc.

Volft'ens dt' opxatiinL:, door VAN TiK(;iir,M daaroiiilront ^ej^even, moet

men de weefsels \ an wortel en slon^-el der \aal|)lanlen in d rif' «groepen

of weefsclsvstemen verdeden, nanielijk ej>idernus, schors en centraal-

cilinder. De hesclionwiiiü' dal di- epidermis een afzonderlijk weefsel

vorml, is zoo nalnnrlijk dal /.ij i-eeds lan.n' \('»('»r \\n 'J'ik(;hp:m liet

burgenvelil Ncrkrei^ü en alucnieen W(>i<lt aaiiLicnomoji.

Andei's is het gesteld met de opvatting- dal hel nüddelste gedeelte van

stengel en wortel w'ordt ingenomen door eeji weefselkolom, den centnuil-

cilinder (of stele), die nit zeer verschillende elementen kan bestaan,

maar Idcli als een sameidiangend geheel moet woi-den heschonwd,

een zekere tegenstelling ten opzichte van de schors vormende. Deze

hesclionwing die met den naam van Stelair-theorie kan worden l)estem-

peld, wordt door velen aangenomen, door anderen verworpen. Zij

is voor het onderwijs en \oor het vervaardigen van beschrijvingen

der inwendige strnctiini' \an het hoogste belang, en heeft daardoor

zonder twijfel een zcm') groote practische beteekenis dat zij om die

reden alleen reeds in hooge mate de aandacht verdient. Niet zoo

gnnstig is het gesteld met de wetenschappelijke grondslagen dezer

theorie, en daaraan is het >'Oorzeker toe te schrijven dat velen haar

niet aannemen willen. Natnnrlijk komt het daarbij vooral aan op de

vraag of de scheiding van schors en centraalcilinder in den stamboom

der planten reeds vroeg is opgetreden. Met zekerheid is dit bij den

tegenwoordigen stand onzer kennis misschien niet te bewijzen, maar

om deze vraag voorloopig bevestigend te kunnen beantwoorden moeten

zeer zeker twee eischen gesteld worden : ten eerste moet de centraal-

cilinder zoo niet in alle dan toch in de groote meerderheid van stengels

en wortels zijn aan te toonen, ten tweede moet hij bij de ontwikkeling

dezer organen zich reeds vroegtijdig vertoonen.

Wat nu den wortel l)etreft is aan deze eischen ruimschoots voldaan,

en dit geeft aan van Tieghem's beschouwing een hechten steun. Maar

voor den stengel is dit idet in die mate het geval, gedeeltelijk mis-

schien in verband met de complicaties die de vorming der bladen

reeds vroeg doet ontstaan, geileeltelijk ook in veri)and met splijtingen

die de centraalcilinder in deze organen bij \ele planten ondergaat.

Wat het laatste punt aangaat is door van Tieghem zelven, en in den

laatsten tijd door een aantal Amerikaansche en Engelsche onderzoe-

kers: Gwynne-Vaugiian, -JEiruEY, BooDLE, Faull, Worsdell, Bretland

Farmer & Hill, Mej. Fakd, Tansley & Lulham, Brebner, veel licht
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vors|)r(M(l. Til al dio ticx allcii waarin sicngels ceii aantal los van elkaar

loopoiuk' sli-i'Hiivii vcHooiRMi, (lil' (l();»r soininiü'eii als doelcii van een

centraali'ilinckM- (si'hi/.oslelie), door aiuleren als vaalhiindels worden

besehonwd, is in de eerste intcrnodii-n dei- plant, in liypo- en epicotvl

lid. en in ck» onmiddellijk daarojt x'olgemle leikMi, een enkele eentraai-

eilindci', do monostele strnetnni', reuel.

Akiar in (k> meeste ge\'allen is \'an seliizostelie ,i;ee]i s[n'ake en

moet men dus volgens van Tieghkm monostelie verwaeliteii. Nu
is het eeliler een feit dat, terwijl in eiken wortel het meest

oppervlakkig, mieroseopisch onderzoek het beslaan van een centraal-

eilinder gemakkelijk bewijst, zulks bij vele stengels in geenen deele

het ge\ixl is. Wèl is dikwijls de binnenste schorslaag (endodermis)

gekenmerkt door knrklijsten, en geeft zoodoende evencals de kern-

seheede des wortels de grens van den eentraaleilinder aan, of ook

door zetmeelkorrels, zoodat een duidelijke zetmeelseheede ontstaat;

maar iii tal vim andere gevallen is het, ook bij een opzettelijk onderzoek,

zooals dat door H. Fischer ingesteld is, niet mogeUjk geweest een goed

begrensden centraalcdinder aan te toonen. Fischer vond bij 100

onderzochte planten slechts in 32 gevallen een duidelijke endodermis.

De Heer Schoute heeft nu aangetoond dat dit bezwaar tegen de

Stelair- theorie in werkelijkheid niet bestaat. Hij zocht uit de litera-

tuur tal van gevallen bijeen, waarin een duidelijke endodermis in

den eenen of anderen vorm \\'as w^aargenomen. Ook bestudeerde

hij zelf een groot aantal stengels van verschillende pkanten, en hierbij

bleek de noodzakelijkheid om deze organen in verschillende en vooral

jeugdige stadiën hunner ontwikkeling te onderzoeken, hetgeen Fischer

niet gedaan had. Het gevolg van deze methode xan werken was
dat op ongeveer 400 dicotjle planten slechts bij 7 geen duidelijke

endodermis ^^^erd aangetroffen, en onder deze 7 Avaren er nog 4 die

toch een scherpe begrenzing van den centraalcilinder vertoonden.

Ook de groote meerderheid der Monocotjlen bezit een endodermis.

Bij de Gymnospermen is deze niet voorhanden, maar hier is, evenals

bij de meeste der boven aangeduide uitzonderingen, toch een duidelijke

grens tusschen centraalcilinder en schors dik\\'ijls waar te nemen.

Dit resultaat is dus voor de Stelair-theorie zeer gunstig en draagt

tot hare wetenschappelijke bevestiging bij.

Maar nog op andeic wijze heeft de Heer Schoute getracht de Stelair-

theorie te bepi(jeven, eene beproeving die wel is waar tot een nega-

tieve uitkomst heeft geleid, maar ons in staat stelt gewichtige gevolg-

trekkingen te maken omtrent de Avaai-de van de w elbekende Theorie

der histogenen \an Hanstein.

Van TiEiiUKM lieoft l»ij de nitwcrkinii- /ijiicr Ix-scliouwinucn, \velbe-
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Wust, zooveel nioji;('liJk iiaLiclalcii ^chriiik te inakeii \a]i de oiilwik-

kelingsgeschiedeiiis, oi /.ooals mi ^iclilckcii is, tereclit. Tocli lag het

zeer voor de hand Ie iiicciifii dat er een verband kon bestaan

tusschen den bouw \aii den volwassen stengel en woi'tel en dien

van dezelfde deeleii in jnisi aangelegden toestand, in embryo of

\'egetatie[)iin(. Want Hanstkin had een h-er gegrondvest omfrcnt

den bouw dier nicristeiuen, die zeer veel op van TiKfaiK.M's beschou-

wing geleek, en had daai'voor lal van aanhangers gewonnen. Hij

meende, voornamelijk o|) grond \an de rangschikking der nog gelijk-

waai'dige cellen, in die inerislcmen i-ccds diic weefsels te kunnen

onderscheiden, dermatogeen, pei'ibleem en i)leroom genoemd. Het

laatste was een kolom van cellen in het middengedeelte van stengel

en wortel. Nu lag het zeer voor de hand te denken aan eene iden-

titeit van dermatogeen en é|)iderinis, perilileeni en schors, pleroom

en centraalcilinder, in dien zin dat telkens de laatstgenoemden zich

uit de eerstgenoemden zouden ontwikkelen. Ware het mogelijk zulk

een overeenstennning aan te toonen dan zou dit zoowel voor de Stelair-

theorie als voor de Theorie der histogenen van groot, hoewel niet voor

beide van gelijk belang zijn. Is de centraalcilinder reeds in het meristeem

als zelfstandig geheel aamvezig, dan wijst dit er op dat de differentieering

\an dit weefsel van zeer ouden datum is, en is een steun te meer voor

de Stelair-theorie gewonnen. Maar, gelijk ik boven aantoonde, zij is

genoegzaam gegrondvest op andere wijze, en kan dien steun wel missen.

x\nders is het gesteld met de HANSTEiN'sclie Theorie der histogenen.

leder die de literatuur onpartijdig bestudeert zal moeten erkennen dat

deze leer op zeer zwakke grondslagen rust, misschien niet \\"at het derma-

togeen maar zeer zeker wat het pleroom aangaat. Weliswaar zijn

er eenige wortels en zeer enkele stengels in wier dunne vegetatiekegels

de cellen merkwaardig regelmatig gerangschikt zijn, zoodat een centrale

eellenkegel zich als plei-oom onderscheiden laat. Maar bij \e\c wortels eii

bijna alle stengels is er van een zoodanige, tot in het vegetatiepunt te

vervolgen rangschikking geen sprake. Men moet er zich inderdaad o^'e^

verwonderen dat deze H.vNSTEiN'sche theorie in hare algemeenheid

zoovele warme aanhangers heeft gevonden, en voor een deel is dit

zeker wel te danken aan de door velen uitgesproken, door anderen stil-

zwijgend gedeelde overtuiging dat pleroom en centraalcilinder één zijn.

Toch was dit nooit nauwkeurig onderzocht tot het thans door den

Heer Schoute ondernomen w erd. Maar het is duidelijk dat een posi-

tief resultaat voor deze theorie van het hoogste belang zou zijn.

Want histogenen aan te nemen, zonder volwassen weefsels die er

mede overeenkomen, heeft toch geen zin. l]o\"endien mocht men bij

een positief resultaat verwachten dat hot mogelijk zou zijn. de grens
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des ecntraaleiliiiders iianr hovoii toe vervolgende, een ontwijfelbaar

plerooni aan te looneii. ook in die gevallen waarin het tot nu toe,

niissc-iiien door de groole menigte der cellen, niet gelukt was.

Ilel onderzoek vau den Heer Schoutk liad plaits door ecu ]iau\\-

kenrige, vergelijkende studie van aaneensluitende serieën van dwarse

en overlangsclie dooi'suedcn. Het zou mij te ver voeren hier uitvoerig

daarover te spreken. ]\Iaar in hoofdzaak geschiedde het oiulerzoek

aldr.s. (lat weid beproefd de grens tusschen de \vèl te onderscheiden

ccUenreeksen van eudodermis en ceniraalciliuder der oudere gedeelten

te ^'ervolgen in de richting van het vegelatiepunt. De uitkomsten

waren in het kort de \-olgcnde.

Hij den wortel van Ht/acmt/uis orieiUd/ls en Linmn iisitatissimum

gelukte het inderdaad de cellenreeksen van eudodermis en buitenste

laag van den centraalcilinder (pericambium) ongestoord te vervolgen

tot boven in het vegetatiepunt. Er kon dus in deze gevallen een

weefselcilinder in den ^^egetatiekegel onderscheideji >vorden, die zich

ongedwongen met het plerooin van Hanstein vergelijken liet, en volko-

men overeenstemde met den lateren centraalcilinder. Ook bij HeUmitJiu.^

anniuis werd in hoofdzaak hetzelfde gevonden, hoewel het plerooni

zich hier iiict als een in den top afgesloten celcomplex vertoonde.

Bij den stengel van Hlpjmyus, een der Aveinige stengels waarin ver-

schillende onderzoekers een plerooni onderscheiden hebben, gelukte het

niet alleen dit terug te vinden, maar ook de cellenreeksen van eudo-

dermis en pericambium ongestoord tot boven in het vegetatiepunt te

vervolgen. Evenwel bleek daarbij dat de cellen van het plerooni niet

alleen den centraalcilinder, maar ook de eudodermis en een tweetal

cellagen der schors vormen, zoodat de gezochte overeenkomst hier

niet bestaat. l>ij den stengel van Elodea canadensU\\Qv<\.QQ\\o\yLQkQYe

uitkomst verkregen, doordien hier een zetmeelscheede en een kern-

scheede voorkomt, en het niet is uit te maken welke van beide als

eudodermis beschouwd moet worden. Maar bij den ^vortel \an Ficarla

ranunculoides en bij de stengels van Aescidus Hlppocastanuw, Ly.n-

machla Ephemerum, Evonymus europaeus en Ajiuja rcjdfuis werd een

belangrijke negatieve uitkomst \'erkregen. Hier bleek namelijk met

volkomen zekerheid dat de samenhangende celreeksen van endoder-

jnis en pericambium niet tot boven in den vegetatiekegel doorloopen,

niiiar al spoedig doodloopen en vervangen worden door kortere reeksen

van cellen die niet nauwkeurig in haar verlengde liggen, en op hare

beurt al S[)oedig hetzelfde lot ondergaan. Met andere ^voorden in al

deze gevallen werd niet alleen de verwachting teleurgesteld dat aldus

in nioeielijke gevallen een plerooni te vinden zou zijn, maar ook

ouomstoolcHjk \astgesteid <lal dit hier niet bestaat.
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Na (Ie hoven gegeven nitecii/x'ttingen behoeft het geen betoog dat

(leze iiilk()iris((Mi in liiin geheel als rahial voor (ie Theorie der liislcj-

geneji beschouwd nioeten worden. Ihii er bij eid^ele, uitgezochte

wortels overecnsteniniing gevonden werd, i)rengt daarin geen ver-

andcriiiLi'. Dal in slanke, uil belrekUelijk weinige, overlangselie

celi'eeksen opgebouwde \ eo-daliekegels een regclinatiji'e i-angschikking

der ('(»llen x'oor kan komen, zooals die boven besciweven wei'd,

is de natunrlijksle zaak Ier wereld. Een bijzondere verklaring

daai\an Ie geven is oNei'bodiü,-, en in geen ge\al zijn deze enkele

aanduidingen lienoegzaani om nitsliiilend daarop een ilislogenen-

theorie als die van IIanstkin te grondvesten. En toch zon dit moeten

geschieden als men deze theorie wilde blijven aanhaii'ien, want alle

andere feilen |)leilen er ten stei'kste tegen. ///pj)///'is, bijna de eeiiiLn,'

])lanl die e(Mi ])lerooiii in <len stengel xei'toont, is \aji een strnctnnr

die met de theorie in sliijd is. En de oju'egelmatig gebonwde vege-

tatiekegels vorinen zonder twijfel de overweldigende meerderheid.

Het schijnt mij dan ook toe dat door het onderzoek xan deji Heer

ScHOUTK niet Hanstkin's Histogenen-theorie voor goed is afgerekend.

p]ej]e gevolgtrekking van eenigszins algenieene beteekenis kan nog

uit deze onderzoekingen worden afgeleid. Vele botanici zijn van

nieening dat aan de celdeelingen in meristemen een zekere phylo-

genetische beteekenis moet worden toegekend, eenigszins vergelijkbaar

met die der kiembladen in de zoölogie. ]3aarbij vergeet nieii dat

in de zoölogie bij de ontwikkelingsgeschiedenis van j)looien en nog

eens plooien si)rake is, tot op zekere hoogte ook van histologische

differentieering, maar weinig of niet \an celdeelingsrichtingen of

rangschikkingen van ox'erigens volkomen gelijkwaardige cellen. Als

de zoöloog schoone resultaten door de studie der ontwikkelingsge-

schiedenis bereikt, volgt daaruit dus geenszins dat ook de studie der

celrangschikking in meristemen deze zal kumien opleveren. Veeleer

zal de i)lantkundige zulke ophelderingen moeten verwachten van de

studie der ontwikkeling van uil\\endige vormen, en \an inwendige

differentieeringen als gevolg \an xerschillen in wezen en aard der

cellen. De ondervinding heeft ook reeds geleerd dat deze verwach-

ting recht van bestaan heeft. Maar de Histogenen-theorie heeft zeker

het hare er toe bijgedragen om de boven bedoelde verkeerde mee-

ning hier en daar voedsel te geven. Nu deze onjuist gebleken is, mag
men verwachten dat de historische en phylogenetische beteekenis

welke men soms gehecht heeft aan de deelingen en rangschikkingen

der niet gedilferent leerde en \olkomen gelijkwaardige meristeemcellen

tot haar juistere en zeer geringe maat teruggebracht zal \x orden.

Groni7i(/en, 21) Jan. 1903.
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Wiskunde. — Do Ilooi- Jan dk Vries hiodt de volgende mededee-

liiiu' aaii: ul)<' l'olU'ii van Monüe behooreiuh; hij Imndch en

schil ft'/i riui (jiidilratischi' (>/)/)r'rrJ(il7i-('?i."

1. Iii doel Ml \aii hel ,/Vorslan- '^'^^^ ^Ic gewone vergaderingen

dor Wis- en Xatiiiirkiindige at'deeling," hlz. 371—87(5, heb ik, gebruik

makende van Fikdlkk's oyologra[)hi.sche afbeelding, eenige eigensehapi)en

ontwikkeld mol belrekking lot het stelsel der orlh()|)lis('he oii-kels

di'i' kogelsnedcii \an eenige Hneaire slelsels. Dooi- uilbrcidiuo- van

Fikdlkr's beschouwingen op een i-uimte met A'ier afmelingon zon hel

overeenkomsiige geval van het driedimensionale gebied behandeld

kuimon \\orden. In het volgende wordt de bedoelde uitbreiding op

(juadralisciie oppervlakken langs analytischen weg verkregen.

Laat S het sniji)unt zijn van drie onderling loodrechte raakvlakken

van het quadratische oppervlak 0'\ voorgesteld door de vergelijking

«11 '-H «.3 .'/H«33 ~'+ 2 a,^ .vy + 2 aj3 .rz-]-2 a.^^ yz+ '^ü,, <v-\-2 a,, //-f-

Deze di-ie raak slakken vormen met elk vierde raakvlak een vier-

viak, beschreven om, (P, dat als poolviervhik is te beschouwen t.o.v.

den }>untl)ol (isotropen kegel) S'\ voorgesteld door

Derhalve is de bij fP en >S^ behoorende invariant O gelijk aan

nul. ^) Men heefi (bis:

4-

a
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I>e lil. |)1. (\qx s)iij[)iintcn van «Irielalleii onderling loodrechte raak-

vlakkcji \an (P is dus een hol (Monok).

Daai- (Ie raukkegel uit S naar O* drie ondeiüjig loodrechte rtuik-

vhikkcii bezit, vormen, volgens een hekende eigenschap, de raakvlakken

uit *S' naar O- oneindig vele drielaUcn \an ondei-Iin^r loodrechte vlakken.

\'ooi- A^^ = O is (P een j)!ir<il>oli>i<ltf, en «Ie ito! \an .Mon'gk ont-

aardt in een /"A//-.

De ge\'onden vergelijking kan v« -rvanjroii woi-dcn door

A.
.'/
— ^1,

A,

1

J.J
"^ ^""^ 14 '*11' ^44/*

' 1 . . 3

Xu is evenwel ^1,,^,, — -1%, — («.,/'..3 — «',,) ^- ')

De siraal \an den hol woi-di dus aanu'ewezen door den \voi-lel uit

L
A
— ^ («./'.3

liijgevolg zal de hol van Monge in een^></////>o'/<nergaiin, als O' een

kcijdvhih is (Zi = (3) of een [jdijlczijduje hyiterhohnde ^ als \\\. aan

(«ii«-22 — «% J + («a./'33 — «%3) + («,3«ii — «13') = ^>

word! \()ldaau.

In het laatste geval bezit de asymptotenkegel, zooals bekend is,

x^ drietallen oiidei'ling loodrechte raakvlakken.

2. Wanneer lueii iii de vergelijking

de grootheden aik vervangt door nik-\- "^-hu^, dan stelt de nieuwe

vergelijking het stelsel der bollen van Monge voor, die bij de qua-

dratische oppervlakken \an een bundel behooren.

Deze vergelijking is in / van den derden ji:raad ; de bedoelde bollen

vormen dus een stelsel met uuh'.v 3, d.w .z. door elk punt gaan drie

van die bollen.

Stelt men, ter bekorting, den vorm

1) Dil volgt b. V
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dooi" (-/.- voor, <laii lioefl de kiiltische vergelijking de gedaante

De uiaclil \an een |»nnl t. o. v. den hol {).) is dan gelijk aan

I )e/.(» uildnikkiiig wordt (inafliaiikelijk van /. voov liel niaelilpiiiil

der vier Indien Cx-; d. w. z. (Ie hollen ruti het hedoi'hi' sU'lscl n-ordeii

loodrecht (/('sneden door ('en vasten l>ol.

Op dezen ortho(]onaall)ol liggen jialiiiirlijk de puntliollen \an het

stelsel; ten eerste dus de toppen der vier kecjels \an den hnndel,

ten tweede de centra der heide tof (hn hnndel helioorende (jelijk-

zijd'np' hiiperholoiden ^).

Hiei'uit volgt dat de ni.[)l. der centra \"an de hollen een knhische

i-uiintelvroninie is. Dit wordt trouwens hevestigd doo]- de opmerking,

dat in

''o ^Ml • -^^44 ' Ha ^'^24 • -''*44 ' ^O ^^34 ' '''^44

de tellers en noemers knhische functies van ). zijn.

Daar de tweede macht van den straal door het (pioticnt \an tw^ee

zesde-maclits-fnncties van ;. Avordt ^'00rgesteld, hcvat het stelsel zes

hollen met gegeven straal.

3. liet qnadratische oppervlak aangewezen door de \ergelijking

in xlakkencoördinalen §» ^i ?'

3 3 3

heeft tot vergelijking in pnntencoördinaten

3 3 3

Is nn«/t de minor van den determinant ^ ^ A^^ A^^ A^^ A^^ he-

lioorende hij Aik , dan wordt de bol van Mongf, van het bedoelde

oppervlak aangewezen door

«44 (.'••H^ + C'') - 2 («,,.l-4-«,,y+ «,,c) + («u + «..+ «33) = 0.

Maar men heeft i(Uc^=<^ik^^ '')\ <his kan deze vergelijking vervan-

gen woi'den door

of door

(-S)'- ('-:-;;)<-;::)-ï:y+('-::;)+(--;;:)'=,è-«.--.>
4 4

1) Hiui parameters worden bepaald duor

•) Zie h.v. Ualt/.kh, 1. e. hl. (J5.
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Voor een Hchruir van quadratische oppervlakken vindt men dns

K4-f ^. /) (.'•'-t-.vH^^') - 2 :s. («.,+^. })x\:£ (^'n^^, ->) = o.

3 3

d.w .z. de overeenkomst i<ie hollen van MongI'; vormrji een handel.

Daartoe l)eliooren de j)nntl)ollen, aani^ewezen door

afkomstiti; \an twee üdijk/ijdij^e liyperholoïden, <*n het \ lak, Itcpaald

door ^/,, -[- A^, / = (I, dat l)ij de paraboloïde der scliaar behoort.

Scheikunde. — De Heer Lobry de rSRiVN hiedt namens den Heer Ernst

CoHEN en liemzeh'en eene mededeeling aan over : ,iHet (jeleldinqs-

vermO(jen van /t>/drazine en van duarin oiKjeloste stotf'en'

.

Het onderzoek van liet geleidingsvermogen van ;^/V/-waterige oplos-

singen is, zooals bekend, de laatste jaren gebleken te zijn van steeds

toenemende beteekenis en znlks vooral wegens het belangrijk resultaat,

dat de wetten en regelmatigheden, voor waterige oplossingen gel-

dende, bij andere oplosmiddelen bleken niet door te gaan. Bestudeerd

zijn als zoodanig, naast methyl- en aethylalcohol (die in hunne

constitutie van het type water weinig afwijken), het zwaxeldio.wd,

het ammoniak, het m'erenzuur, het cyaanwaterstotzuur, het pyridine,

eenige nitrilen, het Avaterstofperoxyde, enz. M.

De })liysische eigenschappen nu van het Arije hydrazine X„ H^ '')

hoewel nog onvolledig bekend, mochten doen vermoeden dat deze

vloeistof een sterk ioniseerend vermogen zou openbaren. In de eerste

plaats toch bezit het, evenals water, de lagere alcoholen en zuren,

een abnormaal hoog kookpunt. Zulks springt in het oog indien men
dit punt (+ 113'' bij 760 m.m.) vergelijkt met dat van ammoniak
(— 34) een difF. dus vaii 147° en bedenkt, dat voor CH^ en C3 Hg de

diff. der kookpunten belangrijk minder groot is (80°) ; dit feit zoowel

als de hooge kritische temp. van (minstens) 380° wijzen dus op een

associatie der X.^ H^ mol. YerNolgens A\as de oplosbaarheid van

meerdere alkalizouten in hydrazine gebleken niet onbelangrijk te

zijn, zij het dan ook minder groot dan in water. Verder bestaat

eene waarneming A\elke er oj) wijst, dat het hydrazine, evenals

1) Litteratuur-opgaven en een overzicht van 't vraagstuk vind men o. a. bij

JoxES, Am. Ch. J. 25. "li-l. Kahlexberg, J. Phys. Chem. 5. 339. Walden en

Centxerszwer, Z. pliys. Gh. 39. 514, 557 e. bij J. Tuaube, Chcm. Zt. 26. 1071.

(1902).

') LoBRY DE Bruyn, Recueil, 15. 171.
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ammoniak, <lo plaats kan iiinoineii van ki-islahvalcr ^). Eii eindelijk

is de diclectrii'iteits-c-onsliinte van het livdrazinc, die prof. P. Dhude

(Giessen) op on> verzoek de wehvillendiieid had te bepalen, gebleken

vrij hooir Ie zijn n.ni. 53 bij 22°. Hekend is het nu dat er tusschen

liet dissoL-it'erend Nerniogcn eeiier vloeistof eenerzijds, de mate van

associatie der moleenlen, het oi)lossend vermogen en de dieleetrieiteits-

êonstante anderzijds, een zeker, zij het ook soms verwijderd, jiaralellisme

bestaat. Waar nu ook nog, blijkens de proeven van Fkanklin en

Kr.\us en van ('adv het vloeibaar ammoniak een ioniseerend oplos-

middel is, daar mocht zulks \'an het hydrazine e\'enzeer worden

verwacht. Uit de nader te beschriJAen proeven ^) is dan ook gebleken

dat zulks het geval is.

Vooraf nog de opmerking, dat de diëlectriciteitsconstante \an het

hydrazine door die van slechts vijf andei-e vloeistoffen wordt over-

troffen en belangrijk grooter is dan die van XH3. Men heeft n.m.:

acetonilril 40

nitrobenzol 36.5

methylalcohol 32.5

ammoniak 22 (bij —34^)

pyridin 20

De bijzondere eigenschappen xaw liet hydrazine (sterke hygroscopi-

citeit, oxydeerbaarheid door de zuurstof \an de lucht) eischen voor

hare bereiding groote voorzorgen. Zij geschiedde volgens de vroeger ')

beschreven methode, door behandeling van het zgn. iiydraat met

bariumoxyde en destillatie in een waterstof-atmosfeer. De verhitting

met bariumoxyd en daai-opvolgende destillatie w'erden driemaal her-

haald en de base ten slotte in zes ver.sehillende fracties, in pipet-

vormige ituisjes met waterstof ge\uld, op de vroeger aangegeven

wijze verzameld. De base was dus bij de laatste destillatie alleen

met gezuiverde, di'oge waterstof in aanraking geweest.

Behalve de genoemde eigenschappen van het hydrazine was ook de

groote kostbaarhei<l van 't materiaal een factor, waarmede bij onze proe-

ven i'ckcning moest wordeji gehouden. l']en bijzondei' ai)j)araat, hier-

nevens afgebeeld, werd dus geconstrueerd, waarin met eene kleine hoe-

veelheid (± 5.5 cc. 111.) der base kou worden gewerkt en droge, zuivere

cyaanwaterstof



( 623

stikstof^) kon woi'dcii ingevoonl, loi-\\ijl door de afvoerhiiis van dit

gas de gewogen itortics der verscliillende zouten konden inj^elu'acht

8
worden. Daar nii, zooals

o[)genieikl, sleelils eene vrij

bepei'kte lioeveellieid dor

base ter liesciiikkinf^ was,

kon jiiet, zooals gewoonlijk

bij de bej)alingen van lift

gelei<lingsverino<ren van o|)-

lossingen, nu'l de grootste

concentratie aangevangen

en deze door toevoeging

van het oplosmiddel succes-

sievelijk verdinid worden,

maar waren wij \erpliclit

--^i M omgekeerd te \verk te gaan.

Afgewogen hoeveelheden

van een zout werden dus

achtereenvolgens oi)gelost

;

wegens de onvermijdelijke

fouten bij de weging der op te lossen stoffen, was het dus bezwaarlijk

met zéér verdunde oplossingen van nauwkeurig bekende samen-

stelling te experimenteeren; alleen bij het KCl hebben wij, door

verdamping van eene afgemeten hoeveelheid eener zeer verdunde

waterige oplossing in eene pipet, die daarna met het li^'drazine werd

uitgespoeld, een concentratie bereikt van T"^ + 900.

Met het oog op het bovenstaande wenschen wij in 't algemeen

op te merken, dat de door ons gegeven resultaten geen aanspraak

kunnen maken op zeer groote nauwkeurigheid, al zijn zij volkomen

voldoende om, ook uit een quantitatief oogpmit, het bewijs te le\eren,

dat het vrije hydrazine een sterk ioniseerend vei-mogen bezit, met

dat van liet water vergelijkbaar.

Wij hebben gewerkt met oplossingen van H,0, KCl, KBr, en KJ en

enkele proeven gedaan met een oplossing van Xa en HjN in het N, H^

In een eerste onderzoek waren l)ij de bereiding van het hydrazine

de zes verschillende fracties niet gescheiden gehouden ; daar \roeger

^) Wij vestigen bij deze gelegenheid er de aandacht op, dat op de in lucht

gfdroogde geplatinecide electroden een zoo belangrijice hoeveelheid zuurstof kan

zijn geoccludcerd, dal deze bij het werken met gemakkelijk oxydeerbare vloeistoffen

van invloed zijn moet. Zulks bleek bij het vullen van ons apparaat met waterstof

;

er vormde zicli loen spontaan een beslag van zichtbare droppeltjes water.

1) Bereid uil hicht met phosphorus.
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toi-li \va^ vastfjestold '). dal de smelt |)uiilon dei- Iweedc en vierde

tVaelie ^"elijk waivii. uu'eiidcii wij \o\ lielijkiieid, althans (\i'\- iniddcn-

tVaiMies, te niDucn l)L'>lniten. Het bleek toen eeliter, dat het geleid inu's-

\ernutü:en \an de lias(>n nit xerschilleiide hnisjes genomen, verseliillen

N'erloonde, welke dikwijls niet onbelangrijk \\aren.

< )in deze reden werd nn hij ejne tweede l)erciding het livdrazine

\an elke tVaetie (telkens in meerdere hnisjes verzameld) afzonderlijk

oj» zijn geleidijigsvermogen onderzoekt. Uit de volgende getallen blijkt

mi. dat h(M geleidingsN ermogcn geleidelijk afneemt en voor de laatste

iVaetie het kleinst is.

—5
fractie n^. 2
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I)al iii('lalli>rli iiaiiiiiiii onder w alcrstol'oiil wikkeliiiji' in livdra/.iiic

oplost, was vro(\uvi' reeds vastjicsleld \). Er werd nu in hel appai'aat

yjiivor livdraziiio i^x = iM.M> ) gehraclit en twee stukjes natrium

(naar schal tiii<;- =fc 10 iiLj^r.) l()cp:ov()CL'(h

Oiid(M- watci-stotoiil\vikkeliii<j: loslc hel metaal lanj;/aam oj>, het

spcc. gclei<linii:'svermogen l)leck na oplossinii' te zijnjiestefienop l.Sl.lQ

Hoojiist eigenaardig was het dat, nadat hel natrium opgelost was, eene

sterke steeds toenemende gasont wikkel ing onder merkbare tcmpera-

Innrsverhooging spontaan doorging, eene ontleding van het hydrazine

onder voi'ming o. a. van ammoniak. Deze ontleding hield op, zoodra

de vloeistof nif het ap[)araat werd gegoten; blijkbaar vindt zij dus

alleen plaats door contact met liet op de electroden aanwezige platina-

zwart en is zij dus geheel vergelijkbaar mei de s[H)ntane ontleding

onder denzelfden invloed van cenc alkalische waterstofperoxyd-oplossing.

Ten slotte werd een enkele [n-ocf nilgevooi-d met eene oplossing

vau ammoniak in hydrazine. De oplosbaarlieid van dat gas bleek

bij gewone tempei'atuur niet groot te zijn; ongeveer 4.3 |)('1 N TI,

is in de verzadigde 0])lossing aanwezig. Nadat eerst in het hydrazine

(met een x = 5.2.10 ) enkele bellen droog ammoniakgas wai'(Mi

geabsorbeerd, bleek liet geleidingsvermogen weinig toegenomen

—

5

(y. ^ 6.9.10 ) ; zulks was ook nog het geval nadat de vloeistof

met ammoniak verzadigd was (+ 220 mgr. H3N in 4.920 gr. N.,H^,

r = 0.38, K = 9.10 ). liij het oplossen van ammoniak in water

neemt het gcleidingsvcrmogen, zooals bekend, ook zeer weinig toe -).

rit het voorafgaande kan de conclusie» woi'den getrokken, dat \\v\ hy-

drazine, wat zijn ionisatie-\ermogen IxMreft, \ (M-gelijkbaar is met water.

Omtrent de mengsels \ an hydrazine met watei' valt op te merken,

dal door toevoeging van \va!er het geleidingsvermogen eerst afneemt

om voor eejie mengsel \an ongeveer (>() mol. II.^O op 100 mol. N.jH,

(i 25 pCt. W./), 75 p('l. X.JI,) een minimum te bereiken en daarna

weer te stijgen. Dit minimum ligt dus niet bij de samenstelling

NjH^ -|- 11./.), die van het zgn. hydraat.

Utrecht—Anislcrddin, .Januari 1903.

^) I. c. |i. ISo. Iji' licei' .). W. Dito licoft govoiuicn dal ]iierl)ii een atoom water-

t.lof wonll vervaiifTfii; liet aldus gevormde Na II;., N_, is eene slof die, aan de liielit

gebraclil, spontaan liefli(< cxplodeeil.

•) Verjiclijk ljiii;ii|i;, Zeilsclirill tïii- plivs. Cliriiiir, 13. l'S'.I (isy'H.
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Scheikunde. I)«- Ikmt Ij.inn di. I'.imvn hifdi aan; .M'Mlcdcciiu;:

X". 4 (tvci- iii!i-am()l('ciilaii-c \('r>cliiii\ iii;4('ii : ') A. il. .1. Hki.zkh.

II
l)i' siiiIIh'kI di'i' i)ni;.i'lliiiii i'iiii Irihi'iiitinplti'innhrooiii in tdf/'d-

//ri>i>iiijt/ii'fi(>/."

In lH7lt xond Ui'.nkdikt \' dal lid ti-ilM-oinnplicnol. incl hcnoinwafcr

in aaiirakint,^ •icln-aclit, in slaat is een \ icidc walcrstidalodin If^irn

Itrooni oni Ie wisselen ondel- Norniinii \an een leli-altrn()indeii\aat.

De sindie \an dit lieliaani xoerde lieni lol de eonclnsio dal ocu

Hr-alooni in liel nioleenul e<'n l)ij/,ondere jjlaats iiineenil; liet is ii.in.

de ooi-/aal\ \an een /ekei' aantal feactic's \va.u'l)ij dal üi'-aloom

,t:('iiiakkelijk nilti-eedt. Daar nii xcrdei' de nieuwe slof, blijkens liare

onoploshaai'lieid in alkaliC'ii, hel karakter \an j)lienol liij haai' ont-

slaan lileek te liel)l)en \erloren. >j;iü' IJk.nkoikt haai- de ronnule

('„ II.J'x', . O IJl' en den naam ti-iin'ooinplicnolltrooin. 1>. siteldo uok vast

dat, l)ij "t smelten onder /.waxel/.niir, zij ONcruaat in liet i'ccds bekende

isomere tolrahruomplienol, C\ II l»r^. ( ) Jl, een waar plienol dat een

zwak uebondcii lir-alooni niet meer bexat.

In zijne eerste pnbliealie vatte l>i:i)t'',i)ikr deze onizettuig in tetra-

broomplieiiol niet op als eeiie inti-amoleenlaire aloomverscliuiving maal-

ais een lussclien twee mol. trilioomijhenolbroom zich afspelend

jiroces ; in eene latere niededeelin<; doet hij zulks wel, evenwel

zonder nadere redenen oji te geven.

Toen ecnige jaren geleden Jon. Thielk ') vaststelde dat Benedikt's

tribroomplienolbroom met loodaectaat oxerging, onder siibsiitutie van

2 Br door O, in 2.() düiroonu-liinoii, heeft hij het besehonwd als een

dibroonichinon waarin een O door 2 Bi- is \ervangcn; [dns als een

tetrabrooniketodiliydrobenzol]; hij is dan van meening dat zijne vor-

nung uit tribroomphenol alleen is Ie xerklariMi door aan Ie nemen
dat dit laatste kan reageeren in de tante nnere vorm van een p.

('hinoid-keton, dns als volgt :

Il Hr II lir H lir

l}i\ yOll —> I5i< /() ^ I5i..\ >0

Il Ik II ür il^Br

i\ yyni —- iJi-x y^' —* Jir...\^ a

In eene een jaar geleden verschenen verhandeling is K.vstle *), op

grond van proeven genieen.sehappelijk met Lokvknm akt. Rosa Spkijkr

en GiLBEin' uitgevoerd, tot dezelfde eonclnsic gekomen als Tihele,

1) Zie Verslagen v. 31 Mei, 28 Juui en 25 Üct. VJO-2.

^) Annalen 199. 127, Monatshel'te 1. 301.

s) Ber. 33. ()73 (l'tOO).

') Anier. Cli. .1. 27. 31. (K>()2).

40*
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\('i'il('r werd (l(»(»r K. \ ;i>tLirs|(>l(| dai iillcni lid /.w ;i\ rl/jim- (ook

vrvds l»ij uowoiii' iciiipci-atmir in slaal is de (uii/.cltiiiu' in licl tetra-

liroomplioiiol Ie \ orooi'/akeii ; ceii dozijn and(Mo a.üonlia gaf' ccii

iic<ra(iof rosidtaat. Om nu deze sjiccitieke werking- van liet zwavel-

/nni- te verklaren iieeinl Kasti.k de inlei'uiediaii'e ^•o^•ming• aan van

een addilie|ii'odukl \an dit /.mir mei lril)rnniii|)|i<'iioll)i'(K)ni : dil /on

dan eeiM II \U- xeilic/.cii om dan diicct (Uuirmec weer in te werken

onder teriigAorming \aii /,\\a\ el/.nni' en intrede \an l^r in den lienzol-

kern. Deze voorstelling dei- omzeiling xoidcrl liet intermediair op-

treden \an tw(>e met geïsoleerde dus li\ |iollieliselie lussclienpi'odiicten

en drie aelitereenvolgende reactie's.

De Heer Hklzek heeft nu de snelheid \aii omzeiling \aii Irihroom-

phenolhroom in zijn isomeer lot een ondei-wcrp \aii studie gemaakt.

De omsiandigheid dal de eersie slof gemakkelijk een Hr-al(jom afslaat

mocht doen viM-wachlen dat har(> (piaiitilalieve bepaling, naast het

telrabroomphenol, nu)gelijk zijn zou. Het bleek nu dat de afscheiding

van vrij jodium uit Joodwaterstofzuur, ook door Kastle waargenomen,

([uantitatief i)Iaals \iudl ; eeuxoudig door titratie liet zich dus het

tribroomphenolbroom naast telrabroomphenol bepalen.

Bij den aanvang van het onderzoek is eerst de verhouding van de

vaste stof tegenover zwavelzuur iiagegaan. Indien men de kristallen

met het gecone. zuur (van Dö^/J overgiet daii beniei'kl men dat zij hun

gele kleur verliezen, dof on wh woi-deu; van een o[)lossen in het zuur is

echter niets te bemerken, ook niet bij beschouwing onder het microscoop.

Vorming \an slieren valt luet waar te nemen; het geheele verschijn-

sel maakt den indruis zich in het \asle lichaam af te spelen, aan-

vangende op de oppei'vlakle waar de slof mei hel zuur in aanraking

is. Meel men de snelheid van omzeiling ondei' deze omslandigheden

dan kan het idet vei-wonderen, eensdeels dal eene reaclieconslante

niet o|)lreedt, anderdeel> dal de reacticH-or'flicii'nl \()(U'ldurend afneemt

daar de binnen in de ki'istallen gelegen deelen \()or het zuur steeds

moeilijker loegaidielijk woi-d(Mi. Ook kon men xoiu-af \oorspellen,

wat de proef heeft bexestigd. dat zeer kleine kristallen of de gepoe-

derde slof, wcLrens de grootere vrije ojjpervlakte zich sneller zouden

omzetten dan üi-dote kristallen.

rit hel \er\(i|o xau hel onderzoek zal blijken dal de omzetting

mono- en niet bimolecnlair is en dus als oen werkelijke atoom-

yerschnixing
[

misschieu \au Iwce die na elkaar \crioitptMi, de

een mei zeei' groote snelheid
j
moei opuexal. Merkwaardig is lu>t

nu daarbij dal ii n \asle slof, alleen dooi' conlacl mei zwa-

N'elzuur en zondei- dal \an ojilossen sprake i^, iii hel molecuul

een \(.'i"sehui\ iii'4 (h-r atomen, ecu mw eiidiiic e\cnwiehtsN'ei'anderin!''
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flus wanritij lid iiKtlccniil in /ijn Liolicrl iK'slaaii lilijfl, O|»li-eo(ll.

Kon (lii'> \(i()r (M'ii iM'icioiiccii mengsel \aii xnstc stol' cii zuavcl-

zinir li<-t (>|»lriM|('ii \;iii i-caclicconslanU'ii niet ^vo|•(loll vorwacht.

ziilk> \\a> \\<'l IicM Licval indien wcihI jrcwrrkt in een ()|)l(»snii(l(lcl.

IlicrMj (lc('(l /.icii nu cclilcr ccnc niocilijkiK'id xoor. welke eerst

(.Ireij^ilc (!«' nooi l/('ttin<i' \aii lid ondcr/ock Lidiccl fe Ixdetfen. Een

uplosiniddcl locli was nood/akclijk dal iiocli iiid li-iin-ooinpliouolbrooni,

noch nid /,\va\('l/nnr inwcrklc A/.ijir/.iiiii- lov|r do ccrslc slof liijna

nid o|), cliloj-olonii l)l('cl\ y,\\ a\ <'l/,iiiii' \an iMj"
^^

slcclil^ in sjiorcn op

tt' lo»»'ii. lU'sloicn werd toch (!•• laalsic Nloci^^lol" ic kiezen en de

oplossiiiLi nid zwaxclznnr inniii' te schnddcii. '; De |)r()ef leerde nu,

ilat werkelijk hij tocpassinu- (W'v formule \aii de eerste oi'de, reactie-

coC'fticii'iitdi te \()oi'scliiJn kwamen, die co]i>taiit waren. Kdi eersle

ivsultaal w a> dii> hierdoor hereiki : de omzetlinu' xcrloopl idd

biniolecnlair.

De heer l>i'.i,zi:i{ heeft nn dcii iii\ loeil \;in de concentratie \an hel

ZAva\elzinir. \aii de li(»e\cellieid /uur en \aii de tempi'raiuiir nauc-

jj-aan. I>ij ile meesie proexcn werden .'{ nr. der stof' opgelost in 150

e.i'.ni. zui\ore chloroform -
. de/.e opIo-^.-iiiLi dan in een ihei-iuoslaat

krachliii' uoscdiud met hel zuur. en na liejiaalde tijden 25 c.c.m. ei-

van u'diti'eei'd.

Er is uehruik uemaaki van :

<f. ILSO, lud ± ;]()";„ SO^. />. ILSO, md ± 17„ SO,

e. gelijke vulumina \au /> en <L <l. Zwavelzuur \au 9() "/„.

In do \'C)l,ueudc tahellen zijn de xerki-eLicu rosiillaten niet in de

\"()i-iu \an reactieconstaiiten Li-eiicxen, maar zijn. wat aaii>cliouwelijker

is, do lijden (T), \eriiield na welke de (unzdliiiLicii telkens \dor ilo

helft zijn xorloojten.

^1. In\lood <ler concenlratie \aii 'l z\\a\olzuur.

t = 25°. 0.5 c. c. m. zwaxelznur.

zuur :i Ij c a

T. , 5 min. 40 .^ot. '2 ii. 'ü \\\. \'.\ ii. -iU.."» iii. 70('r lanpzanni

t = 25°. 1 e. c. m. zwaxelznur.

(1

te sii.1 Z.) III. \\ s. "2 11. Il^.ö m. I II. i.) III.

1) Een troUjkmatigP onuilsie Irceilt zeer spoedig op.

2) De cliiorufDnn wenl eenige malen mei water uilgpseluul, door cliloorcaleinm

gedroogd, met sterk /.waveizuiir ge.<LliiKi iii ;ifge(listelleeiil ; zij werd in donker

bewaard.
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li. lil\l(K'(l (Ier lMH'\»'clli<'i(| /.W ;l\('l/,lltll'.

I rrrr 25°. /.Illir ;(.

1 i'.i'.m. ().(< r.c.iii. O.r. !•.('. III. d.:'. O.C. in.

'r.
I

11' ^M'-i ti« siM'i r, III. ',!) s. w u. s jii.

i =; 25". /.iiiu' II.

•_* c.c.rn. 1.5 c.oii. I l.'ir) r.c.iii.
j

1 r.c.ni. , U.5 r.c.m. (J.tiB c.c.in. -')

I

}
1

i

tl' siU'I te snel ')
|

'i5 in. 44 s.
|
55 m. 2(J .s.

j 'J n. 57 in.
;

t = 25". /.iiiii' e.

1.5 (-.(Mn.
!

1 c.c.tn. 1 0.5 e.cm.

T. 1 u. K; ni. I 1. '2 u. :{2.4 m. I:( u. 40.5 m.

± '2 u. :58.4 ni. j

C. Iiivlued der (eiiipenituur.

Zuur a.

I
0.5 c.c.iii. , 0.3 C.C. 111

G in. 12.5 s.T. bij t = 35°
-i- 30

» 25°
I

5 in. 49 .-.^ _^ .,^,3 u. 8 m. \

'"=''''

Id'J ;J^ 111. 4ü s. )
I

0.2 c.c.in.

32 ni. 33 s.

Zuuj' h.

1 C.C. 111. 0.5 C.C. 111.

,33 m. 5(i s.;
^^

T. bij t =z 35-^

25'^ 25 ni. Us.
^ ^ ,, 2 ii. 57 ni. ^

"'='*^'

\> \lP 1 U. 1.) lil. '

Zimi' (%

1 C.C. in.

T. bij t rr^ .3.5°
[ .58 111. 10 s.

25" i u. .), > ni.

3 11. 27 111.

Zin 11' (I.

1 cc. 111.

1 II. .53(; 11

7 11. 45 Ml.

l il (lo vorkrc.LccM rcsullnhMi blijkt \oorccr^l (i;it de oudor/.oclilr

<»iii/.f|liii,ii- i> ('ciic MMinoiimlccidaii'c cii dii>, lellende op de (iiiislaiidi.i;--

') Na 20 min. liijiia L'clHfl (nii^'i-zcl.

-) Na 21 iiiir vuur 1111;.' ^'.cii 15 "'„ omjiiczot.



heden waai'Oiulei- zo |tl;i;i)> \iii(li, mhh-i woivlon hox-liouwd als eene

iiilraiiiülcciilaire atoom Ncrsch ui viiiü.

Aan (lozo concliisic kiiiiiifn de \()liicn<lc (ii»iii(ikiimi'ii tooge\oegd.

,1. J)(' iii\l(jcd \i\\\ de concciitralic van lid /.uur onder overigens

ft'elijke oinslandiLilKMh-n is /oei- Lii<»oi. I )c I(mi|) {\vv ndallon \'Ocrt tot

de 0|)\allinu' «lat lid w crU/anic ai^cns, de Ualalvsalor, niet is liet

H„S(), maar IkM S(),. \\v \\i-v{\ daai-om nader omN'r/.ociil lioe clilorororm

/ieli xcrlioiull leucnovcr de \ier udü-nikle /uren. Terwijl nil Jiel gewone

/,\\a\cl/jnir \an IH) "', /uur dj. zooals i'ecds opgeniei'kl, hoogst gcrinjiC

s|)(ireii worden opLido^t, was die lioc\eelheid hij 't z,nur c merkbaar

gi'ooler, noji' iels Itelanui-ijker l>ij znur I», terwijl 't /uur a zeer veel SO,

aan de eliloroform hleek af te staan '). De op\attin<i,- dat het .SO3 de

katalytiscli werkende st(d' is wcu'dt liierdooi- (lii> nader bex'estigd. Ook

is het snel afnemen der onr/ellinusnellieid met het dalen der eonceii-

tratie \an 't znnr met deze hesehouwinu- in oxereensteniining; deze

snelheid is dns als 't ware een maat vo(jr de eoncentratie van het

SC), in een l)e|»aald geconcentreerd zwaxelzn ui- noiz; aanwezig.

]j. Dat de hoeveelheid van het znur een zeer grooten invloed

hebben moet is nu ook duidelijk. Chloroform kan, zooals blijkt uit

zijne verhouding tot zuur a, belangrijke hoeveelheden SO3 oplossen.

Bij 't schudden met zAva\elzuur \an ueringere concentratie zal dus

de hoeveelheid SOj, die in de chloroform overgaat, afhangen van de

hoeveelheid van 't zuur; het e\enwicht voor het S(),. dal zich lusschen

chloroform en een zwaxelziiui \erdeelt, wijzigt zich. zooals bekend,

met de relatieve hoeveelhedeji der twee \loeislofren en met de tem-

peratuur.

Als gevolg van de hier gegeven opvatting moet worden aangejiomen

dat het gewone zwavelzuur van 96 V^, nog eene, zij het ook uiterst

geringe, hoeveelheid \rije S()j-molecnle]i bevat. Sinds het bekend is

dat in het zwavelzuur \\\\\ KH) "
^, een weiniu' S(), [en dus ook \ rij

H.X)] voorkomt, is zulks g(M)orlootd 'V

6'. De temperatuur-cor'fliciënt is xoor het zwa\(M/.uiir a bijzondei'

groot eji stijgt met de temperatuur ook in sterke mate: xoor liet zw axel-

zuur b is hij belangrijk kleiner en zeer klein voor hel zwaxelzuiir

i) De male waarin verschillende zwavelzuren aan chloroforni S0;5 afstaan, zal

nader worden iiepaalil.

-) K.NiEïscH lieeit in zijn hekend onderzoek over liet zwavelzuur aangetoond dat

zuur van 97— ^M "/,) veel krachtiger Süj absorbeert dan zuren van geringere of

grootere concentratie. Uil de tot nu toe verkregen resullalen blijkt niet dat bij de

omzeiling van tribroomplienolbroom hel zuur c. ('t welk ongeveer '.>8 procenlig is)

een i)iiz ndei' gcdiag vertoont : ceiif uil breiding van "l onderzoek zal deze vraag

ophelderen.



v;ui DU "
„. \^u)v de liaml liul <lt' \ crklariiiLi- dal xoor lid /iiii)- a. hij

\ ('iaii(l(^ri)m' \aii It'iiijtrraliiiir, <le «lissocialic \ aii I I.,S( )^ in S( )^ en ll.^( )

en (Ir xcrderlini:- \aii S( )^ liissclieii cidororoi-iii en /\\ii\('l/iuii- iji

slt'i-|<<' male zicli \\ ij/.iircii.

De aldoinvcrscliiiivin*!; woi-dl iiii, al naar dal inoii Hknkdikt's (I ) of

Tiiiki.k's lil toniiiilo aaiiiiocMul, vt)orjiestcld door de sclicina's:

H_ Hl Hr l}r H Ur

Il Br 11 l'>r Il=Hr

Teü:eii iict aaniicnicn van Tli/s foniiule (lij kan worden aangevoerd

dal hij de \erscliniviiiu' een l>r. aloom eersl een II. alooni moei Aer-

drijvcn, dil gaat dan (HkKm- verspringing der dnhhclc hindingen naar

lid ( ). alooni, een \n\ gCMMunplieeerd proces dus, i'cilelijk heslaandc

uil diic \ (M'sclnii\inge]i aehter elkaai'. Daar nn hcwezen is dat

de readie is \an de eei'ste orde, moeien twee dier \-erselinivingen

mei (tiimeell)aar groole sneilioid plaats vinden. Met IVs formule (I) is

de er\arinti,- in sli'ij<l dal, hij de verspringing Aan een atoom of \aii

uroepen uil i\o /iji^iMcn naar de kern. de iiKMapIaats hijna iiimmei-

wordt opge/,oclil.

De door Kastlk gegexcii livpolliese, welke hel inlermediair onl>laan

('11 weer (inllcdcii \aii nid geïsoleerde j)rodnden aanneemt, wordl

d(»oi' de liici- medegedeelde \\'aariiemingen geens/.ins gesteund.

lid ondcr/oek \an de omzeiling \'an Irihi-oomplienolhrdom /.al

\\(trdcii aangcvnld en o. m. ook worden niliiehrcid op andere met

geiKicmdr ^lof analoLie xerhindiiiü'en.

I

Scheikunde. De Heer .h i.ns hicdi namens de lleeivn Kknst

('oiiKN en Tn. Stkknckks een oj)slel aan, giMilcId : n^h-rr het

i(f(>(iiN</ciric/it fdn het Antuiioiiiniii.^^

1- '" Norl)and ind ccii |)liysiscli-cheiniseli(> studie over den aard

^•"1 II'"' >'•• g- ('.i-plosKTi' tf/it/moni/im door een \an ons heiden md
Dr. \\ . Iv RiNoKu uilgevoerd, trad de vraag naar lid juiste alooni-

gewiclit \an anlimoniiim op den voin'grond.

Xidleu-eiislaande lal \an onderzoekers ') gelraclil liehhen dil atoom-

I) hKuzKurs, 1'(h;(;i.;.m,. Aiiinlni 8. T (IS-J(1) : Kkssi.kü. il.id. 95, 21.") (isr).".)

;

S.:ii\KiuKn, ihiil. 98, Ü'.k; (ls:,(i); KosK mui \Vi;i!i:i;. 98. LV) ilsr>G) ; Dkxtkh, ii)i.l.

100. 'MV.i (1S:.7); l)l-M.\s, Anii.iics de cliiiui,. rl (Ie |iliysi(|iic (ÜI, 55, 17.') (is.')!»):

Kks.^lku. I'(.{,'|^. AiiM. 113. 1 i:. (lS(d ): lN,i|.;i!. Arcliiv (I.T l'liariiiacic 197. l!»i( 1871):
(JouKK, l'i-M'. Aiu.T. A. ;,.!. 5. l:-. (IS77): Kkssli;!-., IJ.t. .|..|ilM|ic,iiriu.tü>solL^cliall,



c.",:;

ii'cw iciil Ie l)('|(;ilcii, i>- (Ic/.i' koii^lMiilc iini; niet iiK-l \ ( (Idociidc /fkr-r-

lioid hckciid.

( !|,\i{i\i', ' rcsimiccit dan (xik /.ijnc krili<'k (»|» do tf)( dii.s\(>i-|-f' iiii-

fi,'('\()('rd(! I»('|»;diii,ii<'ii uk-I ({c/a' woorden :

••
'i'liis rosnlt, llicrefoi'c,

slioidd l)(' adoplcd iiiilii iicw dclcriniiiali(»)is ol' a more coiirliisi\x'

ualiirc, 1ki\(' Ix'ci) made."

2. I'oi'i'KK ') lieofl ondel- \()N I'küai.s lei<liiiii: ,i!:eti-a("lil langs (-(julo-

niclrisclion weg oone aloonigcwiclilsliepalinu inl Ic voci-oi.

Hij scliakclde iii den/elfden sli'ooniloo|) een /ihcrcoidoinelei' eji een

cel, waarin /icli een /.onlz-nre ()j)lossiiig van untinioonlricldoi-ide l)e\(»nd.

Als |)osilie\c elektrode was (huiriji een slujif van /inver aniinioninni

()|)gcliaiigeii (omgeven door een lapje linnen), als negalie\-e elekliode

een gewogen plaliiiadi-aad.

(lednrende de elektrolvse werd de elekirolvl met beliidj) vaji een

roerder in voortdurende beweging gelionden teneinde iilaalselijke

veranderingen in de koneenti-atie der vloeistof hniteii Ie sinilon.

Ondel' de gege\en omstandigheden /et /icIi op de negatiexe elek-

trode explosief antimoninm af. ") I'oi'I'kk smolt iiet ge\ornide lieliaam

in een buis van moeilijk smeltbaar glas in een stikstofatmosfeer;

tiaarbij ontwijkt antimoonirieldoi-ide nit de nietalisclic massa. Was al liet

eldoride ver\liielitig(l, dan werd de ontstane antinioonregnlns met

wijjisteenzunroplossing en water al'gew as'^clien, bij ['20' gedroogd

en gewogen. Afzonderlijke proeven hadden hem geleerd, dat de gla-

zen buis geen gewi(dits\eranderingen onderging bij hel verhitten en

smelten \aii het daarin liggend metaal.

])c zilverelektrode in den eoidomeler was met een linnen la[)je

omgeven. Het zilver, tlat zich in tle gebruikte plat inascluialtjcs afgezet

had, werd na alloop der elektrolvse met gedistilleerd water zoo hing

gewasschen en gekookt, tot het met zontziiiir geen reaktie meer ver-

toonde, en daarna bij 120^ gedroogd.

12, 'Oii (187'J): Schnkidku, Uobcr tl;is Atomgowiclil des .Viilimons. iMMJin 1880.

(Jdk .loiniial t'. prakt. clicmiL' (-2) 22. \'M (188Ü); üuükk, Aiucr. .loiini. Sciences

and Aits, ?.lay INSO; H.H. 13, 'XA (ISSO); Pkkifkk, Lieb. Anii. 209. KW (1881);

l'oiTEii. ihi.l. 233, 10:5 (1880); Ho.ng.\uïz, B.H. 16, 10i^2 (I88;]|: G. Cl. IVini,!

and 1m)(;\i; V. S.\irril, .iniiiiial .\m<Mic. (llicniical Soc. 23. TA)^. (l'.K)l).

') Tlic cunslaiils oï iialiut', Sinillioniaii Miseclhuicoiis Colloclions l'ail V.

Wasliiiigton 18'.)7.

-) Zi(! noot 1.

'•) Zulks was licl geval in de opjossingeii, die 2-2 pn>c. ShCb, bevallen. In de

(ipkissingen van 7 proc. vormde zicli vt)igens Poitki; krislalliin anlinioninm [m'rt

e.Kpio.siel ). Op deze bizonderlieid kom ik later in miiiie verliandeling met Dr. Hi.NiiEK

uitvoerig toiug. Uohen.
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PopPKHS rostillaloii. \oi-kit',Liv>ii hij dr clcldi-olyso van aiitinioniiinilii-

(•lil(iri(l-(»|il()ssiiinvii, (lic 22 r('s|>. 7 |h-(»<'(miI ShCI., Ix'xallcii. /ijii inde

\'c)IiJ::eiHl(' KiIm'I w i'crüi'ii'cx cii. N\ ij lidilicii iiitiissclicii de u,oo(>\oiis op

Ih'I l('L;('ii\\()(ir<lin' /eer nauw Ueiirii»- hcUciid alodiiiücw iciil \aii /.iixcr,

107. i(.'). niiiircickciHl, daar PoI'PKK daai\(M»r ii(»l; de waarde 107.()()

üclinnkt.

(irainmi^ii

SI. ClJu 100



S1)C1,, wcikci' koiicciilratic liioclicii 'IW «'ii S.'}..'} ocw. dlii. SI.CL. iii

100 f>r\\ . (Ilii. ()|(lus>ii|o xarict'idr.

()|) (Ie /iii\ crlicid iU'v n-clM-iiilclc >l(tllcii iiKtcsl iialiiiii-lijl< l»i/.<»ii(l('i'

^•elcl \\(ti-(lcii. Ilf| ;iiiliiiin(»iilriclil(tri(|r was afkoiiisliu' \aii Mki((K;

20 gram daaixaii werden in w ijii^leeii/.iiiir. \aii welks yjiiverliei»! wij

ons van !<> \oren hadden oxcriingd, uj)üel(».sl, daai'iia liejiandeld mei

oxecmaa) \an lieldere /Wii\eliiiilriiim(»|il()ssin^ en op liel wal<'iltad

mednreiide eemgc nren gedigoreerd. I)e oplossimz Meet" volkomen

helder, 'j

IvMiige kilo's van dit aniimoonchloride werden met zniv ei iiatiium-

earhonaal, dal geen vreemde melalen lie\alle, ge|>reci|tileerd, hel oiil-

slane Sl)„ (),, nilgewassehen, gedroogd en mei xooi-al' (tp zijne znixcr-

heid onderzochl (waaidvalinm in kroezen in den t>\en van Pkhkot

lot metaal gerednecerd. De gehnnkte ki'oezen wci-den \an Ie xoren met

dit evaankalium in den oven uilgesmolten en de ^mell oj) \ reemde

metalen onderzoclit. Wij konden echter geen \erontreinigiiig, nil de

kroezen afkonislig, aantooncn.

Het gesmolten nietalliseh aiitimooii werd nilgcgotcn in eylindei'>

van asl)esl|)apier, niet koj)erdraad omwikkeld: de aldns ontstane anti-

moonstaven wcrdeji met zonlznnr gereinigd en afgewasselieJi.

Ter koidrole I<)s|(mi w ij een slidc van znlk een staat' (20 gram) iii sterk

znivei' salpelerznur o{> onder toevoeging van 75 gr. zniver wijnsteenziiur

in kristallen. De aldns ontstane heldere znre oplossing werd met stnkjes

natrinmhydroxyde, hereid uit iiati'iuni, (de loog bleek bij onderzoek

geen vreemde metalen te bevatten) alkalisch gemaakt, met heldere

zwavelnatrinmoplossing op het waterbad gedigereerd, doch leverde

geen neerslag.

De oplossingen werden bereid door ruwe afweging van het znivere

antiniooJiti-ichloride en oplossing (laai'\an in zni\er zoutznnr van

1,12 si)ec. gew. bij 15^. De jniste samenstelling der ontstane oplos-

singen werd door elektrolysc in zwavelnatrinndiondenile vloeistof

\olgens de voorschriften van NiaM.vNN ') bej)aald.

4. bij iedere i)roef werden twee zilvcrcoulometers in (\q\\ stroom-

loo|> geschakeld; een vóór en een achtei- de serie antimoonoplossingcn,

') Daar in' het aiitiinoon van der. liandel veelal lood wonll gevonden, en liet

ae([t]ivakMilge\vicJit van lood hoogcr is dan dat van aniinioon, moest vooral de

mogelijkheid, dat lood in de gebrnikte materialen aanwezig kan zijn, builenge-

.sloten worden.

^') Ana]ytiscli.> Eiektrolyse der Melalle Hallc 1S97. S. 115.

Hierbij namen we voorloopig als atoomgew. van Sb de waaide 120,0 aan; gelijk

uil iiel volgende zal blijken, is de onzekribcitl in \\v{ atoomgewiclit hirr van goen

belang.
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die nan do cloktrolvso (Ict'iii.um'n. De couloinolors hosloiidcn uit

l)latiii;"isfliai(Mi iiiili(iii(l + "JOH cc, welker Itiiiiiciiw and fiiw was. Wij

willoii iiiol nalaten er (i|> Ie w ij/,en. dat derut'lijke sclialen /icli Noor

conlonietrisciio Ix^palinuen bij nitslek leenen, daai' men een /eer lie-

lanLrrijk hodrau' zilver er op neer kan slaan, waarliij de kans gei'iiiy'

is, dal 01- sporen loslaten hij liet nilwasselien dei- neerslagen. ^) De noor-

gosla.iroii lioevcelli(>id /ihcr varieerde^ dan ook hij on/o proeven tns-

selien "i.") en .")() urani, terwijl liet hij de tol (ln>\(M're in uchrnik

/ijiide lilailde schalen moeilijk is. enkele uramnien /onder \erlies te

Iianleoren.

Als elekli'olvt uchriiikten wij 10 proc. ol' 15 proc. ncntrale /ilver-

iiitraatoplossinu' : eeniü: \erscliil le\(M'en de/e oplossiniien inet. De
positieve /ilverplaten waren iio.iioten van zilver, dat wij \an Dr.

lioiTsKMv. ('ontrolenr-generaal iian 's Ilijks Mnjit alhier, ontvingen.

In 100 iiram \an dit /ilvei- konden wij hij Jiader ondei'/oek geen

M-eemde metalen ontdekken. De diameter i\c\- platen was G^/, e.ni.,

de dikte 4 m.m. Zij werde]i (nngeveji door een linlsel \an Uitroer-

papier (SciiLi'jciiER en ScnuLT,). Iedere zilverplaat hing aan oen dikken

jtlatinadraad. De eonlometerschalen werden na \nlling niet de/il\ei--

oplossing hedekt met een glazen j)Iaat, die in 't mitlden een opening

had. waardoor de |)latinadi-aad gestoken werd.

Aan de isolatie van alle ajiparateii werd groote zorg hcsteed. De
geleiddraden waren sterk geïsoleerd en werden zooveel mogelijk als

Inelitleidiiigen o|)gesteld. ledere platinaschaal werd oj» een koperen

plaat geplaatst, die op een glazen plaat stond: de/e laatste werd dooi-

porseleinen isolatoren, welke als voeten dienst deden, gedragen.

Ter ruwe oriënteering was in de leiding van den stroom, die

door 1 a 3 aecumulatoren geleverd werd, een technische ampère-

meter ingeseliakeld.

1

I

5. De antimo()noi)lossingen welke aan elektrolyse werden onder-

worpen, hevonden zich in i-nime hekerglazen (1 LiterJ ( /> in lig. 1),

waariji met heliul|) \an glazen eentrifugaalroerdei's (//) volgens Witt
voortdni-end kon worden geroei'd. Een heeteluchtmotor van Heinkki

hield alle roerders in heweging. ])e antimoonsta\ eji, welke als jiosi-

ti(we ('lekt I-ode dienst deden, waren omgeven door een linnen lapje,

me' |»latiiiadraad o|» de staaf hevestigd of door glazen hnizen, aan
de onderzijde gesloten, waarin zich een groot aantal niet te kleine

openingen (().(t,()...\ hevonden (3 a 4 m.m.). De omlinlling der

1) Vcr!i;cliik Kaiii.k. Wii;i.. .\iim. (17. \.V. I (I s!»<.t): liicnAUD.^^. C.i.i.i.ns and ihiMiiuu.

Pruc. American Acad. i.l .\rls and Sciences XWV. \-l?, (IS'Jllj.

jéhI
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Scliinli iiH'ii <|r Ihijn f\('ii. dan Irccdi er (tiiipldffmi;- \aii lid cxplo-

sit'\(' aiiliiiioiiiiiiii in. Dr Iwiis woi-dl duui'Jia op do pliiuts, Avaar liet

slaatjo liiil, nicl ccii dficltraiidei- slei-k voi-hit ; hel oiihvijkeiidc Sh Cl,

koiidcnsecrt op «Icn koiidcMi wand dei- hnis tot een lielder witte

massa. Alen /.et de \ (M-liillinu' \ooit, totdat het antinionium geliecl

gcsiDolten is, vu Iaat dan Ijiiij^/.aani hekocleii. Hierna opent men de

hnis, verwijd(M-l het Sh Cl, door nitsjmelen met een mengsel van

ahsoliiten alkohol en aether i'A : J), \vaseht met aethei- na ej» (h-oogt

ondel' verwarming en inleiden \an een stroom lucht, die op de

l>o\en hesehreven wijze is gedroogd.

Daarna wordt de Iniis met den antimoonregnlns gewogen.

Dat de explosiehiiis hij de verhitting en daaropvolgende l)eliandelijig

geen gewielitsx ei'andering ondcM'gaat, werd dooreen voorafgaand onder-

zoek \astgesteld. Zoo werd h. v. gevonden, dat terwijl een explosie-

hnis v(')ór het onderzoek 2J).6(>J4 gi-am woog, dit gewieht na 't onder-

zoek (na reiniging met salpeterznnr-wijnsleenznnr en drooging) 29.GGJ()

gram liedroeg.

Als voorbeeld worde liier één der proeven nitvoeriger Aveergegeven,

terwijl wij van de andere metingen liet resnitaat in een tabel vereenigen.

Elektrolyse van een '15.6 proc. SbCls oplossing.

Zilverconlometer N". 'J.

gewicht platinaschaal + zilver 73.1920 gram

// // 36.7310 „

gew. zilver 34.4610 gram

Zilverconlometer N". 2.

gewicht platinaschaal -|- ^-'I^'^^i' 71.4530 gram

„ ,/ 34.9902 ,

gew. zilver 36.4628 gram

gewicht explosiebiiis -|- regnlns -|- platinadraad 55.0281 gram

,/ „ 41.0780 „

gew. i-egnl lis -j- platinadraad 13.9501 gram

gew. platinadraad 0.269() ,/

gew. regnlns 13.6805 gram

Hieruit beiekeiif uien liet ae(pii\ alenlgewiclit van het antimoniiim op

107.93
, .

Xl'^-^i805 = 40.49.
36.4628

^
In de volgende tabel zijn de aldus \erkregen )-csnltateii vereenigd.

^1
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['il (Ir/.c lalx'l /.icil wij. il.H lid Lit'\<Mi(l<'ii .iliHtiimcwiclil l»ij toename

(Ier koiicciilralie <l«'r SltCI^ ()|)lossiiiii»'ii lociieciiil cii /.icli liissclicii de

konccMilratics 2.'.\ S.")..') proc liissclicii de Lireii/.eii 120. S7 121.'S<.I

l)(nve(\ut.

Iliei'iiit Itlijk! wi'l teil duidelijkste, dat men door elektrolvse \aii

aiilimooiiiriclilorideo|tlos>iii'jeii niel tot de vaststelliiiu- \aii liet atoom-

U'ew iciil \an liel aiilimooii kan geraken on dal de waarden, door l'oi'i'i'.u

Li-evonden. en aan w (dke door < >st\vai,I)') bij do herekeiiin.u' \ aii Iiel aUxnn-

li-ewit'iit u'elijke \vaard(' wordt loeuekcnd als aan die \an SciiNKiDKit.

('ooKi'. en r>oN(i.\i{TZ, u'elieel loe\alli*>e zijn, aTliankelijk \an de kon-

(•<Milrati<> dor fiehrnikle o|)lossiii,u(Mi.

To\ens Idijkl uit 't h<)\onslaaiid(\ dal hier nou- onlie!<ende el(>i<tro-

Ivlisclie of chomischo om/el tin,ü-en (mmi rol spelen, die iioli' o|),üelieldord

dient Ie \\(trden en \velke \-o(H- de l<eniiis \an lii't ontstaan en de

samcnslollin,<i- van liet /.oo inerkwaardiü,- e\|)losiel" aiitimoniiini \an

Liroot ji-owic'lit moot wordoii geaoht.

Wij hopen hiiineii kort op deze omzolliii<ien tei'iiu- (o komen.

/v'/A. (Ier (hüri'i'.s'ifi'it roor Ahjei)). t'ii ^{i/o/ym/ischf C/witüe.

Utju:(1IT, Kehruari 1903.

Natuurkunde. De lleei- van dI'.K' Waai.s hiedt, namens <len Hoor

.1. J>. VAN DKK Waai.s .Ir., eene mededeel iiiji' aan'oxcr: i,/)i'

ri'randt'rlljkhekl inet de (liclilhi-ld rmi de (//oDl/n'/'d !> uit de

foestandsren/eii/kini/''.

§ I. Op \orsi'liille)ide wijze is aanu'olooiid, dat de imloed \an

de iiil,!4'elM"ei(lheid \an IkM moloenul op den xoriii \an de loeslands-

\ei'gelijkiii<i; voor liet ,ii,o\al \an xoIkonuMi harde en \ oerkrae!iti,ii(>

l)olvornii,ii-e moleenlen bij eersic benadoi'iiii;- juist in rokoninj^- wordt

ii-obi-aclit, door iiel \'ohnne V, waarin het i2,as "') zieh bevindt, te vor-

mindereii met vier maal hel volnnie der moleenlen. Noemen wij een

bol, coneenlriseh met een moleeuiil en met oen straal 2 'J ; waarin o den

>traal van hel molecuul Mtorsloltj een arstandsspheer, dan kunnen

wij ook zo^';t2,en, dal wij I" moot(Mi verminderen mei de helft \an

den irozamonlijken inhoud der afslaiidssphereii, welke ,i;roolhei<l

,i!;e\\ oonlijk door A, of, let men op de \-eranderliikli(M<l der eorreelie

M Leluhuch «k'i- allgcMuciiicii C.lK'iiiic I, .'>;{ (ISi)!).

") Ik sclirijf alleen „},Ms"; wij ni()i,'eii namelijk do l'oi'iiiiilc iiii'l ep een vlocistdf

toepassen, y.nmU-v no'^r veitlerc IteiiailiTiic tciinm dan die w.ciiciver liier sprake

zal zijn, in Ie viteicn.

i
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teii^ovolue v;in voi'aiulfriii'i- in diclillicid, door It-^ wonll vdoi'^csiclii.

Deze uitkomst is Iniif^s verscliillciido wc^cii :ir;::(d(M<I, dir allo lot ecu

ov(M-eoiist(>iniii("iid rcsultiial leidden /oodat aan de Juistheid er\ an wel

^•0011 redelijke twijfel kan beslaan.

Men zon hier licht uit alleiden, dat men nu ook den invloed hij

tweede benadering juist in rekeninu; bi-aehl, door van ï'^af (e trekken

de helft \au hel volume door de afslandsspheren werkelijk iiiji^enomen,

waarbij een sectoi', ^enieensehappelijk aan twee afstandssjdiereu slechts

één keei- u ordt in rekening gebracht, of met an«lere woorden, door

/j-jr te vervangen door fj^ - - IS'.S', waar 2i',S' voorstelt <le som van

alle sectoren ovei' welke twee afstandssj dieren samenvallen. Op deze

wijze is de correctie aangebracht <l()or mijn vader ^) terwijl door

VAN Laar ') een tweede correctieterm is berekend, uitgaande van een

soortgelijke onderstelling. Ik zal mij hier echtei- be[>alen tot de

discnssie van den eersten correctieterm, waarvo(jr mijn \ader 1. c,

:^f ""^"-

Over de vraag of de eerste coirectieterm hierdoor mei Juistheid

wordt weergegeven heerscht geen eenstemmigheid. Boi/rzMAN.\ ') vindt

3 b'

er volgens een geheel verschillende methode ~~-,^ voor. Ofschoon
o r

BoLTz:\iANN in zijn stuk in deze verslagen den wcnsch uitspreekt, dat

zijn publicatie van deze afwijkejide uitkomst tot een discussie zal

aanleiding geven, waardoor dil twijfelachtige punt zou woi'den opge-

helderd, is hier geen discussie 0[) ge\olgd, waardoor de quaestie

(h^ünitief is uitgemaakt. Ik meen nu in staat te zijn aan te toonen,

17/4
dal er voor het aanbrengen der correctie, die de waarde -- -- levert.

32 r

geen grond bestaat, terwijl ik tevens een redeneering zal aangeven,

waardoor de lerm op korter wijze kan worden afgeleid, dan

door BoLTZMANN is gescliicd.

Om duidelijk in te zien, welke onderstelling wij moeien maken
17//-

om lot den correctieterm ; Z te geraken, doen wij het best uit te
32 1

gaan van <le viriaah ergelijking, zooals die door mijn \ader is toe-

ge{)ast voor den uilwendigeu druk en den diuk <1er moleculaire

1) Deze Verslagen V , bl. 15U Uct. 18'JG.

2) , , VII, „ 350 Jan. 1800.

") ^ , VII, , 48i Maart 1899, en Vorlesungcn über Gastheorie II,

bl. 151.

41
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allraclii' in ,/I>r citiiliimUcil \aii den pi>- cm \ l(HMsl()t"l<i('>t;iii<r". Iloot'd-

stiik 11 cii \o(»i- (Ie hij luttsiiig van l\v(H' iii(»l('ciil(Mi(t|>lre(k'iiil(' kraclih'ii

iii (loze \ erslairen \ II 1>1. HïO.

Vooraf wil ik or ec-lilcr op wijzen, dat liet niel noodzakelijk is

de viriaalverirelijkinii- loe Ie passen of» eeji bepaalde hoeveelheid sU>f,

ilie zieli in een hepaald vnlnnie bevindt, iiigoöloten door een vasten

wand. zooals meestal uesehiedt. Wij knnneii die vei\i:<'lijkinu excn-

y;oed toepassen op een gedeelte van een honioftene phase, dat door

een denkbeeldii!: selieidin<j:svlak van de omringende, in dezellde phase

verkeerentle. stof is gescheiden. Bimien zulk een op|)eivlak zullen

niet steeds dczclfile moleenlen gevonden worden, maar wel niogcn

wij aainiemen, dat er op twee versehillende tijdstippen /, en t.^ een

even groot, of althans l)ij zeer hooge benadering oven groot, aantal

zich in zal itevinden en dat de uiidrukkini;- 2i ;«./•--- eveneens op de

tijdstippen t^ on t„ dezelfde waarde zal bezitten, zoodat wij mogen

stellen

d d.v

dt dt

benevens de overeenkomstige iiitdrnkking voor de //- en voor de :-

coördinaten.

Hieruit is af te leiden :

^ms' = — -i
di/uv dnni dm

dt dt It

(•1)

Zoo men het volume <ler moleenlen tegen het volume, waaiiii zij

bevat zijn. mag verwaarloozen, tei'wijl de moleculaire krachten zoo

werken, dat zij binnen in de homogene phase gemiddeld nnl opleve-

ren, hoeft het rechter lid alleen waarde aan de grens van het be-

schouwde volume en kan dns tot oen oppervlakte-integraal worden

teruggebracht.

Hot linker lid dezer vergelijking is onafhaidvolijk van de oinstan-

<ligheid, of «Ie ruimte, die wij beschouwen, bc^sloten is binnen een

denkbeeldig oppervlak of binnen een vasten wand en is in het

laatste geval o(»k geheel onafhankelijk \an den aard \an dien wand.

liet rechter lid moet hierxan dus ook oiiafliaidxclijk zijn. In het

dui
geval van een vasten \\ and is - =z O, zoodal men het ieclit«>r lid

dt

kun >chiijven :

- ip' r cus (//, /•) do = d rv (/i)
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lli'iiii sldi / \()(»i' (Icii \ ()('r>li'.i;il uil den ooi^jnoii^ van lid

ro<)i<liiial<'ii-s!('lsf'! naar ccii piiiil \aii li«'l (i|t|>fr\ lak ^'clnikkcn, t/i»

ccn elemoiil xaii dal o|»|i<'i-\ lak, rus (n, r) «Icii co^iiiii^ \aii den liook

liisscJH'ii (If'ii xocrsl I-aal cii de normaal. /" is de kracJit jior oi>i)f'r-

vlakte-rridioid, die do inolccnicn lol (nnkccr dwingt, on kan «^osclioi-

dcii wordoii in den inolct-idairdruk en den dnik \ an df-n wand />.

.. ihn.c
\()or liet ^-oxal van oon donklx-cldi^ s(•lloidinL^<oll|lo^^ lak is

>if

lief hcwc'^iiigsnioniont in don zin d(.>r jtosiliovo ,/'-as, dat door liof

opporvlak naar hinnon wordt jiotransjxM-looi'd ; naar hiiiton fjotraiis-

poi-toord nioinont wdidi nogatiof iji i-okoninji; ^ohraolit. C)ok in dit

^^oval is hot rochior lid voor te stellen door de verffelijkinjjj {/j), al

stelt Jiu de letter /-" geen feitelijk op de nioloonloji werkende jiaar

binnen gerielite kraelit voor.

Mojion wij het werkelijk door de inolecnleri ingenomen \oliuno

niet meoi- voi-waarloozen, dan moet ook het viriaal van de l>ij de

ondei'linge Itolsingen der iiiolecnlen opiredendo ki-achton in aanmer-

king genomen worden. Stellen wij dit vii-iaal door / vuoi', dan

neemt \orgelijking (.1) den volgenden vorm aaji

:

-'-ƒ^ms^ = — I — jPr cos {n, r) do = — / + 3 PF.

Haar 2ï'///.v' on / onafhankelijk zijn van den aard van het begren-

zend op|>('r\ lai<, kan ook /' daai'xan niet afhantron. /* blijkt grooter

te zijn dan I*' : \ooi- coii wand wil dit zoggen, dat het aantal botsin-

gen is \-ormo('rd('rd loiii;-o\olgo \an de verkorting der weglengte

;

vooi- hot donkbeoldig sohoidinjisvlak wil dii zoggen, dat het transport

\an moment is toegenomen, dooi'dal bij botsingen tusschen twee

moh'oiilcn. \\aar\an do mi(ldel[)nnten aan weerszijden van het scliei-

dingsvlak liggen, hot bowegingsmoment momentaan \an het cene

mi(ldel[)iinf naar het andere wordt overgeplaatst, en zieh dns met

oneindige snelheid voortbeweegt.

Maar in iodor go\al waarboi-gt ons dv wijze, waarop wij de groot-

heid /', <lio wij don druk kunnen aehteii voor Ie stellen, die in een

gas- of \ looistofphaso hoorsclii, hebbon afgeleid, eendeels, dat dez<'

grootlioid onafhankelijk is van do ucdaanto of don aard van hot val,

waai-iii do jiliasc is bolotcii, maar andcidcols dal wij <lo urootheid

/* knnncn \ inden door don drnk na lo gaan, die loiion oen \ lakken

wand zou worden inigeoelend, indien i\v mokrnlen, met behoud \ an

hun kinetische enei'gie, elkander niet aantrokken, of ook, door bij

41-
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(Icii. (loui- clkaiKlci- aiiiilivkkcii(l(' iiiolcciilcii dp ccii xlakkcii wand

iiifjïooel'riiilrii dnik . <>p l<' lellen.

De wij/.e. waarop Im'I \iriaal «Ier l>ij oiidcrliiiiic iHilsinucn \aii

iiioicciilcii opircdt'iKlc kraclileii {Uu)\- mijn xadcr is in.ucvocrd. is. dal

wij aamicnien. dal liij eerste heiiaderijiji' /* ook dm di-nk xoorslcll,

die op de afsiaiidssplieren der inoleeulen wordl nilj^cocfend. wat xoor

liet vii'iaa! 2 /V^^ zou oplexeivn, welke nilkoinst echter dooi' 2 moet

üredeeld worden, omdat wij /.oo alle kraclilcn <1uI(1m'I liclihcn in

rckeiiiiiji,- gebracht. Daar de arytandssphereii echter niet als stilstaande,

vaste wanden zijn te beschouwen, maar als bewegende en bc wef!;el ij ke

wanden, is het misschien niet geheel overbodig afzonderlijk te bewij-

zen, dat zij inderdaad gemiddeld aan een druk /' zijn oiiderwdriten.

Ik zal het afzondei'lijk bewijs \aii deze stelling geven in §> 2 \an

deze mededeel ing.

De onderstelling, die nu ten grondslag ligt aan den coirectieterm

17/"
~ is, dat wij hier het viriaal te groot hebben genomen, omdat

sommige afstandsspheren gedeeltelijk bimien elkahder vallen. Op die

binnen elkander vallende dcelcn, die dus niet disponibel zijn voor

botsingen niet andere, dan de twee betrokken moleculen, zou een

druk nul lieersclieii ; op de buiten elkander vallende deelen een drnk

/^ ol", w^at op hetzelfde neerkomt, de gemiddelde druk gedurende

een tijd r (en iedere druk, dien wij bescliouw^en, ook de druk /^

kan niets anders zijn dan een gemiddelde gedurende een zekeren

tijd t) op een element do van een afstandssplieer uitgeoefend zon

kleiner zijn dan /•*, daar dil element slechts een gedeelte van den

tijd T aan den drnk /* zon zijn blootgesteld, een ajider gedeelte

daarentegen een drnk nul zon hebben oiiderx-onden, doordat liet zich

binnen een afstandssplieer bevond en daardoor tegen botsingen be-

schermd was.

Tegen de op deze beschonwingen berustende berekeningen heb ik

twee bezwaren.

Ten eerste wordl hierbij aangeiiomeii. dal (mmi deel \an een afstands-

splieer nooit een Avwk /.on onder\ inden, wanneer hel zich bimieii

een afstandsspheci' bcx in<ll. Keitelijk is hel omgekeerde licl gcxal :

om een drnk l«' oiiderx'inden moei een pinil dooi' een inolecnnl

gclrollen w(»i'den en zich dns binnen de al'slandsspheer \an dal

molecuul bevinden ; en een beschouw ingswijze, waarbij binnen de

afstandsspheren een kracht nid. «laarbnileii een kracht I* wordt aaii-

geuomeii, is (bi> zeker nid lelterlijk in oNcreenslemming met tie

werkelijkheid. Toch l)e\indeii de binnen een alstandssjdieei' gelegen
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punten zich in oonjo-szins aiidcrc >i;iii<li^li('(l(Mi wal <lcii <lriik aaii-

gaa(, (laii punlcn daarhuilon. Hoc de/..' oinslaiMlJL-lKMlcii in aaiiiiicikiiiL:

moeten <»ejio,nen worden, is mij jiicl nehooi diudclijk. Wij lichhcii

dit eelder ook niet noodig te welen om den eonvciictciiii 1<" \i]idcii,

zooals blijken kan uil mijn Iweeck' he/waar.

Ton tweede is over het hoofd L^c/icn, dat nid aHoeii sommige
punten van afstandssplieren binnen andere valleji, maar dat hetzelfde

zich ook zal ViXH-doeii bij het grensvlak. Onverschillig of dit een

deidvbeeldig vlak of een vaste wand is '), steeds zal ecu gedeelte

daai'\an binnen afslandsspheivn xan nKdeculen \allen, en dns mei

evenveel (of evcnweinig) rechl moeten geacht worden aan den druk

onttrokken te zijn. Moesten wij nu aannemen, dat gemiddeld 1 /

gedeelte vaji het grensvlak binnen de afstandsspheren viel en een

di'uk nid ondervond, terwijl ojt hel \iMJe opperxlak een zekei-e druk

heerschte, dien wij /\ zullen noemen, dan zou de grootlnid /',

krachtens dé Avijze, waarop zij is inge\-o(M-d, de gemiddehh' di'id<

;.—

1

d. w\ z. —
^:;— P^ voorstellen. (Jaau wij nn na welk gedeelte \an het

totale oj)i)er\ lak der afstandssphei-en bijmeu audei-e afstandsspheren

valt, en vinden wij daarvoor 1/;.^ dan zal ook de gemiddelde druk

op een afstandsspheer ~— F^ bedragen. Was hierin ;. =z ).^, dan zou

de gemiddelde druk op het begrenzend o[»pervlak en op de afstands-

spheren gelijk zijn, en er zou geen correctie aan de]i term /v-^ moeten

Avorden aangebracht.

17 /r

Tot den correctieterm ;— -^ komt men nu dan, maar dan ook alleen,

wanneer men aaimecmt, dat op ieder vlakje, onverschillig of het een

vaste wand of een dei»kbeeldig scheidingsvlak is, en of het \lak of

gekromd is, en onverschillig of het zich binnen of binten de jiistands-

spheren der moleciden bevindt, altijd de druk /Mieei-^chl, behaKe dat

hierop eeii uitzonderiiig wordt gemaakt door de afstandsspli( reu. daar

deze als zij bimien andere afstandsspheren \allen een kraelii nul

zouden ondervinden.

Of er inderdaad een correctie moei worden aangebracht zal dus

daarvan afhangen, of ).^ al of niet gelijk is aan /. Dit kunnen wij

op de volgende wijze nagaan.

Zij M in de lignur hel middeljMnU \au een molecuul en stelle de

cirkel met M als middelpiiul beschi'e\(Mi de doorsnede \an de

1) Wij moeien licl viiiu.il eigenlijk niel inlegi-eereii ovc;' den wand zeil', maar

over liet vlak waarin de middelpunten der logen den wand l)ul.<ende inoleeiilfn

zich bevinden, d. w. z. over een vlak op een aisland « vóór deu wajul gelegen.



(Uti

arslaiidsspheci' (I) \aii dal iiiolrcniil met hel \ lak \ aii tcckciiiiii:- \ (tor.

Wij iiaaii nu na den neiniddeldcii dnik, die .u-ediircjide ecu lijd t wordi

uil.ircoct'oid op ('011 vhikjo do waai'xan P liet niiddelpiiiil is. Daai'toe

iK'scIirijveii wij om I* een Itol II luct een straal 'lo en brengen ook

Ik'I i'aak\ lak LK aan.

Xu kunnen wij twee ü'evallen oiidei'scluMden :

1". De ruimte liiinien hol II maar huilen hol 1 (>n links van hel

raakvlak (de doorsnede van <le hedoelde i-uimie mei hel vlak \an

leekeniuü- is in de fiuniu' U'oai'ceei-d x'ooru'esleld) kan hel niiddel|)unl

\au een niolecnul he\allen: in dil ucxal \all hel puni /Miinncn de

a[">laii(U>|th('('r \an <lal molecuul.

2". I)<' hedoelde riiimle kan ireen middelpunt \aii (>eii moleeuul

hexatten.

Noemen wij den lijd gedurende welken ilijdens hel xcrloop \an

ilen lijfl T hel eerste ^i'val /ieh Noordoel , dien Li'edurende w t'1-

keu lii'l tweede ücval /.ieli \(iordoel r. (iedureilde ili'U lijd

f'

M
—

iie\ indt hel \ lakje da /ieli Liclieel in de/.ell'de omstandiLihedeu

i.\.\> ei'ii elenK'Ut \aii een \lakkeu wand. en ouderx iiidl hel dus
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gemi<l*l('l(! dcii druk /''.
I )('/,<• dink I' wdrdt ons «-elovord door de

viriaal vergelijking- en wij ItelioeNcn dus om lieni Ic bepalen niet uit

te niaken of" de liescliouwiniicii, IcngoNdl^c \vtiar\a)i wij 1* i^flijk

vonden aan 1\ juist zijn ol niet. Maar wanneer liet 1''. geval

zich voordoet, dus gedurende den tijd , nutiicn wij zeker aanne-

inen, dat do geen dridv ondervindt. De gemiddelde druk op rA/is dus

f*

Hij eerste benadering kunnen wij ;t vinden door hel volume r

van de gearceerde ruimte Ie bejialen en aan te nemen, dal de kans,

dat een bepaald nu)lecuul i)innen die ruimie ligt woi-dt voorgesteld

V
door — Zij het tolale aantal moleculen //, dan is dus de kans, dat

V
de gearceerde ruimte eeji molecuul bevat ;/ . Gemiddeld zal deo y

r

waarde van ^/ft gelijk zijn aan deze kans, dus \ ft ^ n -^.
\

Een eenvoudige berekening geeft voor r de waarde .t r' waar
4-

/" =: 2 (J= den sti-aal \an de atslandsspiieer, zoodat

1
- .T r'

4 3^^
Vft-—̂ -g-p.-

Het inwendig viriaal / woidt dus '-'> J' /'^{'^ —
,

J!-
1

-"•^ vergelij-

king (.1) neemt (]cn vorm aan :

'> ƒ \ / o ; o

\/.s,„.- = iT^i'i.,
1

1-- :^yr-.piV'-K + ^f

§ 2. Daai- hel mij niel liekend is, dat de ondersiclling, waarvan

ik beu uitgegaan — nauudijk dat wij mogen aannemen, dat op de

afstandsspheren een druk heerscht, die bij eerste benadering gelijk

is aan 7^ — wel eens ]iadrukk<dijk zou zijn aangeloon !, wil ik het

bewijs van die stelling hier laten volgen. De druk P toch is o. a.

Ie beschouwen als de druk die, afgezien van den nudeculair druk

op een vasten stilslaanden wand wordt uitgeoefend. De afstands-

spheren vormen echter volstrekt geen \a-len, slilstaaiulen wand.

Teno-evol"-e van hun beweging wordl hun botsiugsaantal vergroot.
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terwijl tovoiis l»ij de bolsiiiLicii •!<• kraclil evoiirodi^ is aan de rela-

tieve l>e\\"eu:iiiL!: der iiKtlecnIeii, die gemiddeld <i;r()oter is dan de bewe-

.uinu' \aii elk moleciiid al/.tmderlijk.

Deze twee oiiistaiidi.Lilieiieii /.ouden erldr leiden a;iii te nemen, d.it

de (Iridv (i|i de atstandss|)liei'en uroolei' dan /' /on zijn.

Aan i\i'\i anileren kant is de inipuisie \aii een nKtiecnul, niet een

snelheid x normaal teu-en een stilstaanden vasten wand hotsende,

2 /// x. Dotsl hel moleennl echter met de snelheid .< e(>nlraal t(\i!,en

een ander stilstaand moleennl met .gelijke massa, dan zal liet eerste

moleennl tot stilstand komen en het tweede de snelheid .v verkrijgen,

waarhij de impnlsie slechts ins hediaagt.

Deze omstandigheid /on ei'toe leiden den drnk op een al'stands-

splieer geringer dat /' Ie \erwachten.

De volgende een\'ondige Iterekening kan volslaan om aan te tooncn,

dat deze invloeden elkander ojiheiren en dat de op de afslandssj)liei'eii

inderdaa'1 nitgeoefende drnk gelijk is aan /^, tenminste xoor het geval,

dat wij het voinme der moleenlen mogen \erwaarloozen ten opzichte

van het voinme, waarin zij bevat zijn.

Denken wij ons twee moleenlen 1 en 11 met gelijke massa. Voor

mengsels, diis voor moleenlen met ongelijke massa, zon dezelfde

stelling ook gemakkelijk zijn te bewijzen, maar ik zal mij tot gelijk-

soortige moleenlen bepalen. De snelheden der moleenlen zijn .v en .v^ en

de siielheidseomponenten v, r, ir en it^, /,, /r^, terwijl tle kans voor

iict voorkomen van moleculen met die snelheidscomponenten dooi-

F{n,r,iv) en F (n^, i\, u\) zal worden voorgesteld. Noemen wij de

relatieve snelheid .sv, dan is

Xemeii wij de richting van .<,. als as voor een bolco(")i'diiiatenstelsel,

waarbij wij den breedlehoek </\ den l(Miglehoek i(' noemen, dan zal

een opper\ lakte-elemenl \an de afstandsspheei' \an moleennl 1 voor-

geslehl worden dooi-: r' sin (f(l(f(h\\ Ilel aanlal malen, dal zulk een

oppervlakte-element |»ei' tijdseenheid door een moleennl \an groep 11

WDnIl ü'el rollen, is:

/'' (v, i\ tr) F (/?,, ?',. //',) (/// <]r ilir <lii^ dv^ ih(\ s,. i" sin
(f

ci).<
(f <l(f <ll\\

liij znik een botsing wordt niet de geheele relalie\e siielJKMil .%> \ an

leeken omgekeerd, maai' sIcM'hts de component lot)dreelil op hel bol-

siniisraakvlak, zoodat de impnlsie bedraagt ut s,. cos <;.

I )e lolale impnlsie dei' besclionwde botsingen is dns:

/-'(//, ?\ ir) /•'
(//|, r^.

//'J
(/// (/,. dic dii^ di\ du\ s,.- r' sin

(f
cos" </ d(f d\^\

l)e achivondige integraal van (lez(^ nildrid<king hwert den lotalen

drnk op de gezameidijke afstandsspheren nilgeoelend. Nn is:
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/ >/// tf rus'- if ilif lUy r=: .t r'

;il> iiicii \0()i' i|' tiisschcu O ('II 2 .T. \(Mir <( lii»clifii O en rr iii-

l(\i>reei-(, wat niocl L'-cscliicdcn, daar «lic (Iccicii \ aii ilc af>laii(U>|»lic('r

1

\;iii iiMiIccmil T, waarvoor (/ ^ rr liij de l;c<j;c\ (•!! s, niet liciroll'm

kiimicii worden. Sclirij\(Mi wij iiii mhw s," in de plaats \'
-f- -^'i',

^\ :il

wij niitiieii <loeii, daar de tcriiic t .v .<, r^/.v ;'.v. .v,/ <i:ciiiidd«'ld iiiil

/.lillen (»|)levereii, dan kunnen \\\\ voor den term mei s" de integi-alie

naar <(u^, di\ en (iii\ dadelijk iiilxoeren, en krijgen:

I
/•' (ii^. r^. ir^) ,J„^ ,/r, ,/>r^ — ,i .

\ nov den ler'u niel s^- daarentegen iviinneii wij de iiil<'i<ratie naar

(///. (Ir en '//r dadelijk iiilxoeren, en krijgen :

I J'{i/. r, ir) ilii (Ir tlir —^. n.

Zoo ki-iji>eii wij :

rr /•' //
I

in .y' F (//. r. tr) du de dir -\-
j

//; >,' F (i/^. r^. ir^) dii^ d c ^
div

])eze twee iiiteu'ralen Je\'(.'ren ieder ii m s'\ waar }it .-<' tweemaal

de uemiddelde le\-e)ide kracht \aii een nioleciiiil \ooisieli. Zoo \ inden

wij \«)or de lolale kracht op de al'standssphereii

:

8
-rr'"'

?<"•' 7/(>'

en als wij deze Li'rotitheid door het lolale oppervlak -Xcxi" ii deeleii

krijücn wij iV'W u-emiddeldeii druk:

- n 711.'i'^

wat, overeenkomt mei den diMilc, die o|) een stilslaandtMi wand

wordt nitu'eoefeiid.

l)ij hel berekenen van de Ix^lsin-iskans is hier ile iiixloed \an de

nituchreidheid \an het molecuul niel in aaniiierkinu li-eiioiiieii e\en-

miii als de ondei-lin.ü'e allraelie (\i'\- m(»leciileii. liet i> dii> duidelijk,

dat wij slechls een (MM'sIc heiiaderinii- hehheii vcrkreueii.
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Natuurkunde. — Do liivr Ju.ii.^ tlooi eene incdedeeling over:

,1 l:^i'l' ti<t<n<1iiilii'(U'H t'n rt'ri(n<ft'rini/rn niti r/c Fiaitnliojei'schc

lijiwn ccikhtiinl ttit nnoiiuilr ilisjHTsie run /ut zonlicht In de

corona."

Voonianielijk door de oiiderzoekinjron \ au Jkwkll over het ^anieii-

valleii van Kmuidujlersrlie lijnen met eniissielijnen van metalen \)

is de aandacht gevestigd op het feit, dat het zonnespeetrum niet

standvastig is. Hierbij heeft men niet op het 0(»g de afwijkingen

die zich voordoen in het speetinm van vlekken of van fakkels

CU die dns betrekking hebhen op storingen in relatief kleine gedeelten

\ an het zonneliehaam, maar afwijkingen welke het g e m i d d e 1 tl e

zoidieht vertoont, zooals men het waarneemt wanneer de spleet ver-

lieht wordt door een lange strook van een niet volmaakt scherp

zonnebeeld. Overeenkomstig het principe van Doppler zijn ihm

natnnrlijk lijnvei-schniviiigen te verwachten als gevolg vaii de as-

wenteling der zon. \an de aswenteling der aarde en van de ver-

andering die de afstand tnsschen de aarde en de zon ondergi\iit

wegens de excentriciteit der Uiirdbaan. Maar wanneer met al deze

omstandigheden reeds rekening is gebonden, blijven er nog onregel-

matigheden over.

\'ooreei"st namelijk heeft .Ie\vei.l opgemerkt dat sommige Frann-

hofersche lijnen wèl, andere niet nauwkeurig samenvallen met emissie-

lijnen van het booglicht-spectrum der elementen, en dat de ver-

s^'huivingen verschillend zijn niet alleen voor lijnen van verschillende

elementen, maar ook voor de lijnen van eenzelfde element. Bovendien

vond hij de verplaiitsingen van l)epaaUle lijnen wel eens anders op

het eene stel fotografische platen dan op een ander stel, dat op een

anderen tijd genomen was. Ook de intensiteit van sommige lijnen

bleek mi en dan wijziging te ondergaan.

•Ikwei.i. \ erklaart deze verschijnselen met behulp a an zekere omler-

stellingen omtrent dichtheid, drukking en temjieratiiur van de ab.^or-

beerende en emitteerende gassen in de verschillende la^^en «Ier zoiine-

atmosfeer, en voorts uit voraudoiliikc snelheden \\ aarinede «Ie «rasst'ii

opstijgen en nederdalen.

Hl' f ahnornnile zonne.tftectrum rnn Hale.

Zeer veel grooter dan de liovenbedoelde afwijkingen zijn die. welke

1) L. E. Jewell, ,Tht' coincidence of solar aiul melallic Unes. A sliuly of Iht»

appoarancc of iiiies in the speclra of ihe elecliic are and tlu* sun." Asliopli.

Joiirn. 111 p. 89—113, ISDO. Dezelfde. ,Spectioscopio noles. Ah.^olnle wave-longth-^.

.«peelroscopic deterniinalions of inotions in the line of siglil, and ollier related

subjecls." Aï^lroph. Journ. XI )•. -2:ii-24l». llHK».
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<'t-'in(j!;<'lioll<ii \v<T(l''ii III <('ii //;il»iiniiii;i,il
"

/,«»iiiif-(M-ri ni m oiil.iiijrs

lM'-<-lir'-\ ••Il door (ii.oHOK Iv IIm.k. '^

I>il lioo^hl iii(;rU\\iiar<li^<' hjicclniiii w.i ifi-i|, m IcIhimii IH!)-|

IhJ lo(;\'iil U){<)'^r.i\m'\\ v;im((^<!|<''j!(I ui <'<ii rcc|v^ \;im ()|mi;uii<'Ii, rijc

kI<;<'I)Is I'Ii <Io<I Ii;uI«I<mi <-i;.'<'ii;i;ii<li;.'li<M|r'ii \;iii lid rooshT (e ((ii<l<'r-

/(M'l<'')i. Iv'I'hI i'i'\\\\ri' iii;i;i/mIc)i lalcr iim-iI.!»- iimii (i|», (|;il ccii /j-t-v

I>lli(«'li;/<'\V(MIH VC|'iSc|lij)IS<'| \\;iH •^t'Ui\tt\l\:l\i-i-\t\ \\\\.\. Im'cI'I |;uiji ^o-

;i;i.iy.<'M ('«-r liij dr'/»' l<M'\;illii.'(- oiildclvUiiij/ (tiildicfcrd*'. Aan vcr-

H'licidciK' S()<;<'li'o,s('<»|»ihl«'ji wr-idcii .ddriiKIvfii \;iM d<- jd.ial ;."v,o/id<'ii

iii'-l li'i v<M'/(>rd< om zoo inot^cdijk ('<'j)i«r'' vci'Klarui^' 1<» ^<»V(Mi, di<' de

oof/aak van lid /oiidd'liiiir'* vcrsrliijn.scl ur-llidil «dd'-rs dan o(> d»* /.on

/.'•lv<' niocld |)Iaal^''ii. I'idi dd-jT'-lijk*' vcrkkirin^' kwam ni«'l in; d<' ^jM-dra

u«'rd<')i du- iiaiiu k''iiri^' jj!<-md<-ii ''ii. /ond'-r \<'rkl;irinjr, lK*M'|irc\ c/i,

0|» (V'n/<*ird<' jdaa( waren ;i.clil< r<'(ii\ (d^ciis \2 o|iii,uii<ii ;.'<d;i;oi in

li'-l >-|»<'<'li'nni M' oi'd<' van 'cn \ lak roosn-r. Ivn /.oniM-lx^-ld van

51 i/im. wuH y,óó in^^^hl'-kk d;il Im-I ()(;<'ld \ an <<n /.onn<'\ lcj\ Jiiihl

o(< d'- -|»I<'<| vird. J)<; k'njrl'' vaji d<' spk'''l f<),5 min.; Ix'hlocg r>n{^<!-

vccr Y^ van do niidd<dlijn \an l /oniiflM-idd.

\U' iti'rh\o o(>nam«'n vilooncn lid noiinak' /,onn<'H|MTlinni, y.ofidd'

.lanni'M'k'flijk'' ahs ijkini.'ï'n. I)aarna ks\;ini d<' sioriiiir, die in lid

.K'lilKlf! h|K;driim liaar lioo;.'l<|»iinl Icrcikl'' «-n in de laaien* \ id'

|/'('l/'a wiiOA' >«iiel \'<'rnnnd<'rd('. Il m.k ;/<•<. fi r<'|Modnrli<',s van \ Jd'

[tt'rWii (>nd<'i' ''lkand<'i'. /.idi ;dl'' njl,sli'<'kk«;nd«' va/i / .'{Hl2 lol / 4IH2.

\", 1 ih }r<*noni''n Mtny d<' hlonnfr; N", 2 i^^ In-l iii<'<'^l alinormajc

)»(c<'lrnin; N*. ii wordl door IIai.k {j^dio<'ind li<l „iiil(riii''dial<'"

\n'A'U'\\uï , \ioA werd v<M'kr<'|-"'n «-nk'd*» o(>^<'nldikk<'ii n.i li« i ;il»iiormal<',

N", 4 (f'iiukflijk (H \v<'<M' li''l /lormak' y,onn''rt|»<»<'lrnm. ^^doio^' ra ('«•crd

op <(?di aiHl<'ir'ii du;: <'n o|> '-''ii ;iiid<'r<' plaal, No.s. L 2 <'n .'i \<-r-

Unmitii alk.' w»» <lonkoi'<'n l*aiid door Im-i ^'cImm'N* sjMTirnm, Ix-ani-

WiHH'iUtWiï iui/i d'? /on/M'vk'k dn' oj> d<' t^plcd \\a> ^'<')»joj<'d<'cid.

fii li<'l iihiiorniuk' n|)('<'lrnni komen iin in lioofd/aak di- \ol;i<-iidc

al wijkjn'/<'ii vo<n' :

\\ \Ut l>and Kiiii d<' vk'k in ov Vfi'l /\vtikk''r dan in d<' ^^jM-dra

i\'\it \'iHH' dl na d<' hloriiitf \v<'rd<'ji |>^<'rolofrnir«'<'i'd.

2". \iiiï aiiu iii'iHtt juiulal l''r;uiiili<)r<'rM'lM' lijin'ii in d<' iiilensiicil

of <k' l>rr?^i<(Jle ** I <' r k v <' r iii i ii d <' r d. II<'| nn'<'hi valt dil in Ik'I

tHtii hij (1<? hrif,'<(;<l<', donker*' «'uk'ininlKunk'ii il «'ii K ««n Inj d«' wan-r-

«Jollijii H/f. ilirt in Ik?! uhnornntk? h(><'<'(i'»mi Imjiiu ^«'Im'*'! onilM'<'k«'n.

3*, AiHittt'it \''viinit\KfifitvHi'hft lijiu'ii d/uir<'iilï'{/(di ImvjII'/i m dii

]HM'U'mu ttitu \m\U'u%i*s\iHn\ ^i'ool<' iiil''iiHi(r'il,

') (if/nuiv. y„ l\At,K. Soktr ttmnurM ui ll<«< V<?ii<'»» Oh>«'i'Vi»l</r)", A»lr<(|»l). .lonrii,

XVI |>. iXi-'l'Xi, 100-2.



4". Vaii \<'l(> lijnen is de |il;i.il> min of moor iio\vij/ii;(l.

I>ij hot „inlormodialo"' s|M'clrnm vindi mon do/o oi^-on;i;u-diiiho(lon

mooroiidools in ^crinii-oro m.ilo loruii', /oodat lio( inderdaad een

Dvoi'tranir \<>i'ml \an hei alnioi'male naar Ik'I normale Z()llne^|)e(•lrnm.

De/.e wonderlijk ingewikkelde slorin.u" was niet heperkl lol liolil,

komende \an oen lietrekkolijk klein dool <loi- zoiinosoliiji', hijw \an

iU' onmicUlolliJke oniLiOxiiiU' oonoi- Nlok ; immoi-s zij voi-(oo)ido zioli

o\or (\v irohcelo hroodte van hel s|»eoti-nm zoo liood als golijkmaliu',

oii uold (\n<< o|) dozolt'do wijzo voor lü hel liohl dal tol ons kwam
vaFi oon zoor !j;i-oot jj;o(loollo (k'r zon.

Do tijds(i|»i»on dor 'J2 exposities on do jnislo dalnm waren niet

^•onoteord; doch or liostondon \(»ldoeiide aanw ijziniiiMi \-oor de nieeinng',

dal liol gohoole storiiig'sprüoes sloohls nilorsl kort gednnrd lieert.

Halh noemt het vorsoliijnsol : ,/a i'omai-kahlo dislnrhaiioe of llio

reversing layer." iMaar is het iiiol haast ojimogolijk zioli voor te

stellen, dat eeji betrekkelijk dnnno laag in do zonnealmosfeer

plotseling en gelijktijdig over een groot gedeelte van de zon een zoo

ingrijpende Avijziging zon hebben ondergaaji, dat haar absorbeorend

on uitstralend vermogen in sommige doelen van het spectrum tijdelijk

z(K» goed als onherkenbaar werden ?

Ik heb daarom gemeend, de oorzaak van het versohijnsel te

mooton zookon oi'gons op don weg, dien hol lii'hl te doorloopen

heeft van de zon naar de aai'do. Indien zich op dozen weg midden-

stolïen beviiulon, die anomale dispersie veroorzaken, zal de samen-

stelling van don lichtbniHlel ti'owijzigd woi-don.

Zooals vroeger door mij Avor<l aangetoond ^) kan men do oigen-

soliap]»on \an hol chromoslborlicht \orklai'on uil de oiidorstelling, dat

<iit licht door anomal(> dispersie is cafgezonderd uit het fotosfeerlicht.

Hel chromosfeersjjoclrnm loert ons dus, naai' die o})vatting, de

lieliis<iorlen kcmion \an wolk(^ {\c baiuMi in (\o zcuuioalmosfeor

beli-ekkelijk ^lerk gekromd zijn. Daarom kwam mij de xcrw achting

niet (tngogrond \()or. dal deze zelfde stralensoorlon ook een bijzomloro

rol zouden spelen in het abnormale zonnospoclrnm \ an IIai.k.

( )m de zaak zoo onlie\ (»oro(M-(loold mogelijk lo ondorzookou

toekende ik eerst, zonder de label \:\\\ \\\i.v. of oen label \aii cIiihuuo-

sleerlijneu te raadplegen, op i\o rc'pnMiuolie i\v\' spectra in het

Aslro|»hvsieal .lournal oon aaidal lijnen aan, <lio mij terstond in hot oog

violen als \c r z w aki in hot abnoi-nialo s|>ectrum. Door \crgolijkijig

mei een foiouralisclien alias \an hel normale zoniiespeclrnm (\aii

") VcrslaK'Mi N.tluuik. AM. 1)1. Vjll, p. .:,]() .V_!:{ ; |)|. X, |.. 17S ISC: Dl. XI.

].. l-Jt'.-lXj.
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CtKORGE HlGfiS) liclcil /.icil (la;ir(l;l Uciliakkclijk- de UuIllcilLltcil fier

uil<;ckozcii lijiK'ii iillezcii : iiicii xiiidl /,<• iii ilc cmm'sIc koloiii \ aii IuIk-I 1.

TA 15KL I.

Lijniüi \vit;r inteiisilfit iii licL iiljiiunuali! spcclriiui ^nwiii^rrr is dan m lirt imriiialf.
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lil (Ir Iwcrdc. dcrdi' i'ii \ icrdc kdloiii /.ijii (i|(i:'('ii<»iii('ii de iiilciisitcilcn

<l('/.ei' lijiini in lid iioriiialt'. liet r/iiiIcniHMlialc" en hel uWiioniialc

s|»('clniiii /(i(»al> dii' (imw ll\i.r. worden ()|iLi('i;('\cii (voor hel normale

.s|»e('(niiii onlleeiid aan «Ie lalxdleii \ an Kowi.aM), xoor de lieide

andere aan seliallinucn \aii .Mn. .Vda.ms;. IIai.k zei:l nildnikkelijk.

dal de '-cliatlinu *\r\- inleiisileiieii in ieder speelnini alV-onderliJk

li'eseliiedde. dii^ /onder de specira inel elkander te xcrpdijken '). De

vijfde kolom treefi aan, mei welke inlensileil coi-resiiondcMM'onde lijnen

door L()( kVi'.H U(>\(iiiden /ijii in liel elirinnosteersjieclrnin, \ ei'kreücn

hij de (Mdips \aii liSlKS, ic N'i/.iadniii,- V : in de ze.'-;de kolom eindelijk

\indl men de iil)sorlHHM-endo sloiren.

()[> dergelijke \vijz,e werd laliel II .siinenL!,('slel(l ; daarin //ijii

TABEL II.

Lijnen wier intt'iisitoit in luit iilnioniuile spcctrutii grojtcr is <hiii in lid iinnn;ili'.
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\(Mvc)ii<4(l (Ie lijnen, die (ip de ivprudnclic li<-l «liiiddijk.si di-n indrnk

niaaktoii xaii xc i- > i e i- k i te zijn in hri .doMtmialc spfclruin.

Ilel i'osnllaat i^ nicl tw ijfcIaclitiL;. !»< \c r/. u a k I
• lijnen /. ij n

liijna /ondel' n i I /. (mi d e r i n ü' c Ii ro ni o > fee r lij n e n ; \ a n de
\- e I'S I e r k t e lijnen k (i in e n in liet e li ro umi s l'ee r > p ec I r n iii

de meeste in liet .U'elieel niet xoor.

De sterkte (h^v cliroiiHisreei'liinen is d(»ui' l.cx kvkk nitiiednikt

met helinlp van de j^etallen 1 lol 10. X<'men wij nii in aanmerkin».'-,

dat d(»(tr Ikmii aan rcnr/rn/ de meeste clii-omosreerlijnen de intensi-

teiten J of '2 worden toej^ekeiid, dan Idijkt iiit onze tai)el, «lal de

Iieselioiiwinu' \an het ahnornuik.' zonnesj)eel.riim ons in de ^adeiienheid

heeft gesteld, .s'A//'/v chromusfeerlijneii nit te kiezen. \'an loe\al kan
hier moeilijk s|)rake zijn. Ongetwijfeld moeien (\i\s xoor deze Ix^ide

vei-scliijnseleii — de verzwakking van Frannhofersche lijnen in hel

altnormale s|)ectrnm en den (3orspi'ong van hel chromosfecrspeeti'nm

onderling samenhangende verklaringen worden gegeven.

Daarentegen schijnt de versterking van lijnen in het abnormale

spectrnm niet in een zoo onmiddellijk verhand ie staan met de

samenstelling van het eliromosf'eerspectrnm.

Wanneer onze voorstelling jnist is, dat het chromosfeeriicht door

sterke straalki-omming afgescheiden is nit het ,/witte" licht der

diepere lagen, dan moeten in normale omstandigheden die afgeweken

stralensoorten ook met geringere intensiteit in het s|)eclrnin (\qv

zomiescliijf worden aangetroffen^). Die Frannhofersche lijnen welke

met chromosfeerlijnen correspondeeren, znllen dus in het gewone
zonnespectrnm een eenigszins verdnisterden achtergrond bezitten.

Het bedrag der lichtvei'mindei'ing op \ erschillende afstanden \ an een

1) Men zou kunnen meenen, dat de stralen die liet eliromosfeerliclit vutinen

sleelit:^ belioeven te ontbreken in liet spectrum van den r a n d en niet in dal van

het middelste gedeelte der zonnescliijf. Eenvoudige overwegingen echter, waarloe

men gemakkelijk komt bij het beschouwen van Fig. 4 in mijne mcdedeeling van

I'Y'br. 1900 (Versl. Naluurk. Aid. Dl. VIII, j), 516), doen ons inzien dat het voor

ons zichtbare chromosfeeriicht zijn oorsprong gedeeltelijk zeer goed hebben kan

zelfs in punten der zon, welke diametraal tegenover de aarde gelegen zijn. Het

chromosfeeriicht, dat de aarde treft, kan afkomstig zijn uit e 1 k punt der krilisclie

sfeer. Voor het grootste deel zal hel wel komen uit de van ons afgekeerde helft

der zon. Maar dan levert de naar ons toegekeerde helft het chromosfeeriicht, dat

naar andere streken des hemels wordt uilgezonden, en dit licht ontbreekt natuurlijk

in het spectrum der zonneschijf. — (Er is aanleiding om te vermoeden, dat in

riclitingen die groote hoeken maken met den zonsaequator gemiddeld meer

chromosfeeriicht wordt uitgezonden «laii naar de aciiuahirialc streken, waarin de

aarde zich steeds bevindt).
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iippaaldc alt>or|»iirliiii liaiii^l iialiiiirlijk saiin-ii iiid «Icii \(»riii dei-

(lis|KM"sii'lvnimiiU' iial»ij <li<' lijn ; Icrw ijl <l(' Licmiddcldc diii^U'rlicid

iii do xorsfliillnidc dccicii \aii <I(Mi /.aclit iiil\ locifiidcii aclitor^iroiid

l»(»\oiidit'ii Ix'paald wordt 1" dndi' de JKtoxccIhcid der slof dio de

aiKUiialc di>|>('i>it' \ ci'doiv.aakt en 2" door dcii uraad <'ii de liourdricli-

(iii*i('ii dtM' diclidicidsv ('rscliillcii in de sloCmassa's, waardoor liol liclil /ach

\ oi»i't|ilaii(. dii> in 'l aljicnu'cn door (io „wcrk/^aandieiir" \aii do zon. 'j

\Vij ondiMx-lioidcn al/oo Iwco oorzakon \-oor hot ontslaan doi'

donkoro lijnen in lid /oinit'>|)('cli'nni : werkelijke a li > o r |» I i <> \an die

ii:ol\on. wi'lke \(ilk(nnen lieani woorden aan de ]»ori(»«lon, oigon iian

{\v doorstraalde niiddonstof^en, on \' o i' >> I rooi i n l: door siorlcoi'C straal-

kroinniinji) ") \an hot nal)ni-i<!;o liolit.

Waar in de niiddenstof' uro(»te dichthoidsNorschillen hostaan. z,al do

Itodooldo vorst rooiin.u zich stoi'k dooii gevoelen ; /a'u) kan i\v ^'Ol•l)roo-

dinjj^ dor niooslo Kranidioforsoho lijnon in hot s|K'otrnni \an zonno-

vlokkon wordon vei-klaard.

.Maar xci-strooid licht is niet wou- ; do afwoziLihoid van zokoro

sti'aloii in hot sj)ootrnni \ an \ lokken wordt geooinpeiisoerd door aan-

wezigheid in \ orstorkto mato \ an diezelfde stralensoorleii iii het lieht

dat van de nal>nri,i>o fakkels lol ons komt. Blijkbaar kan de diclit-

lioidsvordoolinji- in do zonnojiasson zeer uoed plaatselijk van dien aard

zijn, dat oen houronsd «iedoolto dor zojuiosohijf ons hnitengewooii

\ool stralen mot ahnoi-maal ui'(»oleii of alnun-maal kleinen l)rekiiif;s-

index schijnt toe te zonden. In hel spectrnm van znik oen j)lek

xcrloonon zich dan niet alleen do Kj-aiiidioforscho lijiu'ii smaller dan

«xewooidijk, maai' knnnon zelfs lijnon xoorkomon die hchlt^r afsteken

to.uen hnn om,üevin,L>-. Deze holdei-e lijnon zullen niet in plaats over-

eenstemmen met do hijhehoorende ahsorpliolijnon : hunne uomiddohie

uoltlonglo zal in "l al,i»'onieon lii-oolor of kleiner wezen dan die \an

hot ,i,^ealtsorl»oor<lo licht, A\anl hel hanut af \aii de loovalliuo dicht-

liei<lsvordoolinu- of stralen mol <:i-(tolon dan wol stralen mot kleinen

lirokin.usinde.x hol slorksl in den ons trelfendon hmidol vorlegenwoor-

digd zullen zijn.

De l»o\ i-n^laando oxerwouini^cn wijzon ons (>on wou- dii' leiden kan
lot hel \crklaren \an het abnormale spocli-iini van IIai.k.

M De invloed, ilicii di.- algemeene <jf rogohnatige straalkreinniiii;.' (volgon.s het

hrgirisfl van Schmm)!) op lu-l iijlerlijk dor spcctraallijiicn Z(Ui kunnen iielthen,

wordt liitr vooiloopig Imilen heseliouwini,' gelaten. Indien voor de liehlsoorlen

iTK't ;ii ial<' hrekingsindices de stralen drr kritische spiieren waargenomen of

berekt-nd konden woiden, zou een st'luitling van dien invloed mogelijk zijn : maar
daarvoor zijn mij nog geen gegevens bekend.

-') Verblagcn Naluurk. Aid. Dl. VIII, p. 515.
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Iiiiiii<'i-> iii (l.ii >|i('ctrimi uaifii \(M»r;il \rr/,\\;ikl <li<' l*"r;iiiiilio(ri--

^••li«' lijnen, welke l)jiil<cii> (|c s.uiieii^^icJIiiiLi- \aii Ih'I (•hr(»mo>r('p|--

.sj)e('lniin slcrke anomale (li.s|)crsic \ rroor/.akeji. r»ij //, A", //,- en

(Mik<'le ij/ci-jijneii /.iel men (luidelijk dal <le \ ('rlieMcriii^ iinler<laa<l

lioofdy.akelijk Itelrefl den Itreedcji, wa/.iiien a<-lil<'rj.'Tond der lijnen,

d. i. Iiei ücliicd uaai'xan de (lMi>lei-||('id in liet ^icuoiio s|K.'cti-nni

door ons niet aan ahsoi-piic. maai- aan dis))('r.sie werd tfK'jrcscli reven.

Verder is hel sjioor (\('v /.onne\ lek Itijiia \ erdwciicii. !)it lieleekent

dat d<' liclilsoorteii die in ucwonc oinstamli^ilieden, wegens Inin sterke

dis|)ei>-ie, in hel s|)ectniin der vlek oiillirakeii. iijdeiis de slorin^^

weer waren >aaniu('liraclil in den bundel, die liel iii^lrnnient Itcrciklc,

Hoe (lil alles Licseliiedeii kan /.al men iri/ien, /.oodra w ij sleelils een

aannemelijke oor/aak weten aan te wij/eii. waardoor liinneii een

uc/.iclilslioek, lirool ucnoeu' om een aanmerkelijk deel der /onnoeliijr le

(ini\alleii. de sterk \- e r > I roo i d e >tralen weer k(»iid»'n

WO r d e n ^ e r / a meld.

Het is niet iioodiLi daartoe een nieuwe livputliesc in |e xeei-en.

Dezelfde voorst el! i nu- omtrent den |(li\ >i>clien toe>taiid der /.on, die

ons in .->taat >telde de ei,u-ensclia|)|ien (\*'y (•liroiiio>leer en der jn\»tu-

hei'anties le \erklareii ' i. lexert ook hier de xereix-hte ueuexeiis.

De diseonliiiuiieitsopperN lakken toch. waarxan door I*]mi;kn ') <le

fiedaaiile is ati2,eleid xooi het ue\al \an eeiie >elier|) l)e,i:ren>de, stralende

en roteerende üasma>>a moeten /ieli. indien de /.oji overeenkomstig

detheorie van Sciimidt eejie o]i lieu renxle ua^massa is. iiitsti'ekken 1<»!

in de meest at'!i'elei»en deelen die iiou' lol liet /oiinelichaam Li'erekeiid

knnnen worden. .Met de/e ucvolLilrekkinLi i> ile /ichlhare strnelniir

der corona /eer zeker niet in >lrijd. Ininiei-^ lanüs de diseonlinuiteits-

opperv lakken vermeii /ich u'olveii en werveU: de aslijnen van deze

vallen oimeveei- samen met de lioehrijvende lijnen der oinweiitelijius-

opperv lakken en in de/.<' aslijnen i> de dichtheid een minimum. Daaruit

kan het streepvoriniii- uiterlijk voortvloeien, dal men in alle .u'oede f'oto-

graHeën en leekeninuen van de corona meer of minder duidelijk aanireft.

Misschien echlei' lieefi dal iieslree|ite uiterlijk andere oorzaken:

voor <le volgende lieschouw luüen i> dit oiiverschilli.u'. I'^r wordt sleeliL^

ondersteld dal er een >lriicliiiir van vv i>selende stofdichlheid aanwe-

zi'i' is, oiiii-eveer heani woordend aan hel beeld, dat totale zonsver-

flnislerin^en on> te zien ueveii.

Wij kunnen dns het ücdeelle van de corona dal op een ,ii-e;ïe\-en

00i»enl)lik Jiaar de aarde loeiiekeerd is, ten alh'rriiwste \ er^ielijken niet

1) Vei-slaucn Naluurk. AM. Dl. XI. \k 1-Jtl.

-) K. Emdkn, BeitWigL' zur .SuiiiR'iillH'one. Aiiii. <l. 1'iiys. L*-J.^. 1»- I7f>— 1'.»7,

42
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OCH IhiimIcI Lrla/.i'ii liiii/.<'ii. waar iiicii \aii uil tifiMilcii alVtaiKl in de

Iciiii'lcricliliiiu (loorlii'cii /.i<'i. Ivmi (Icruclijkc sli'iictimi' liccft de ciLreii-

sclia|» (tiii liclil^tialt'ii. die a;iii licl coiic iiiloiiMlo in vcrscliillciKlc i'icli-

lin^XMi iii\alk'ii. hijccii Ie lioiidcii, als lici ware ic loidcii. Dil is ooU

nop; liet «roval indioii de gedeelten incl izrooicrc en die niet kleinciv

oplische dielillieid niet spronusjLrew ijs maai' ucleidelijk in .'Ikandcr

ovcrgiWii.

In ne\ ensliuinde figuur /.ij de diclitlieid

der slof weergegevendoor de gedrongen-

1mm<I dei- \ertikale lijnen. Een liclitsti-aal

voor welken de niiddenstot' een grooten

lirekingsindex heeft zou dan l)ij\'. d<Mi

weg .1.1' volgen, /-ieli slingerend (»ni

de dichtere deelen der structuur; een

straal BB' , waarvoor de index kleiner

is dan de eenheid, zou zich op derge-

lijke wijze voortbewegen vooi-al (l(K)r de

ijlere deelen. Daarentegen stoort hel

lielit ('(' niet brekingsindex gelijk aan

de eenheid zieh niet aan de afwisselingen

der diehtiieid ; en indien vooi' een lichl-

soort de index uiterst weinig van 1

versehilt, zou de straal over een zeer

langen weg bijna evenwijdig aan de

hoofdrichting dei- structuur moeten loo-

pen om merkbaar gekronul Ie worden.

Nu ^ertoonl de eorona in ongex'eer ae(piatoi'iale iMchting soms

buitengewoon lange, spitse uitloopers. Indien <1 e aarde zich
juist i n h e t v e r 1 c n g d e v a n z u Ik ecu u i I 1 o o p e r

b c V o n d e n ii c e f 1 o j) het 1 ij d s t i j), w a a r o p h v t a b n o r-

ni a I c s j» c e t r u m w e r d g e f o t o g r a f e e r d, sehijnen ons

alle afwijkingen die men in dit sj)eetrum waarneemt volkomen be-

grijpelijk, lyii'ht dat gewoonlijk wegens sterke uiteensju-eiding uit

het zoniiespeetnim verbannen is, was door den eorona-nitlooj)er verza-

meld : \ andaar de v e r z w a k k i n g der Fraunhofcrsehe lijnen, vooral

ook \au die in het spectrum der zonnevlek. Daar de abnormaliteiten

\('r-o(»r/.aakt werden (lo(U' een eigenaardige stofverdeeling in het uit-

L'^estrekte «rebicd dci" tiisscheii lichtbrcm en aarde gelegen corona (en

niet door st<»riiigen in cjeu betrekkelijk dunne ,/Omkeerende laag"),

konden /ij /.icli o\-er een <iroot gedeelte der zonneschijf op dezelfde

w ijzi' \ (lordoen. 1 )c / e I d /.a a m h e i d \aiiliet Ncrschijnscl hangt samcJi

nicl dl' kleine kans. dal ('(>ii fologralie genouien wordt juisl op hel

Fig. 1.
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f)()<i('iil>lil< \va.u-((|) ccii liiiilciiL;»'\\()oii l.iii;!*' cnrnii.-iiiillnuiM'r /icli

pl'ccics ()|» (!<• /.:>]] |»l()j('Ctcclt ; ('11 (!< k n V I <• i| II II f ('ilKlclijk is

(.('II M('\(»|o \;iii <!<• siK'lIf Ix'W •'üiii;,'' iliT aunli' in liuai' liaan.

Zooals rcods (ipjxcincrkl wcnl. kniiicii iiicl <li' liJiK-ii <li<' /.icii in

lid ahnornialc spcclnini iMiilciiiicw (xm .v/*// \crlKonm, in lid ali^c-

mccn '/'«// cliniinosrccrlijncii (>\-('rccn. Waaraan inoftcn wij <l<'

\ ('i>l<Tkinu (li'/cr lijnm tdcscliriJN cn'r

llcl liul \()(»r (1(> liaml ic (Icnkcii aan al>s(»r|»li<' in <l(' coiona;

ANaiil al> werkelijk een iiill(M>|tcr naar «Ir aarde loeijekeei'il was.

Iia<l(len (Ie siraleii een l)ij/(»ii(ler laniifii wcu dodr ecii aloorltecreiKl

niediiini al" Ie le,ii',i;en. .Maar Inj iia<l<'r in/,ien i^ de/,e \ci'klarini: toeli

inindt'i- aannemelijk.

1 >e deeltjes iininer.s \aii de /.(»(» iiiicrsl ijle (•(>r(»naL;:assen y.iilleii elkaar

weinig- (»t' niet sloren en (\\\> hnileiiiicwoon ennslanl<' eiueii-jiericxien

l»e/.itlcMi, zoodal /.ij \ ('rnioe(lelijk zeer .scherpe, lijiie ahsoiptielijneii

veroorzaken. Hoe i\\i^ een ahsoi'plielijn, die reeds in 't «j!;ew(»ne

zonnespectrnni vooi'koint. slerkei- zon kunnen W(»rd<'n duor hot

ahsorheei'end xei-inoncn \an de eoioiia, is moeilijk te l»e.Ln'ij|ien.

A'ei'der Irefi liet ons, Itij het hestiideeren \ an de lultel van Halk.

dut xele lijnen die sterk zijn in het ainioi'male sj)e('trnm, in het

,/interinediate" specfi-iim fdat sleelits weinige ooiienhlikken later

gefütofj;i'aieer(l werd öt' niet \-o(H'komen. of met zeer veel kleiner

inlensileit vertegen woordifid zijn : terwijl ook het (ungekeerde geval

zich voordoet, namelijk dat lijnen sterk zijji in 't „intermediate" en

niterst zwak in 't abnormale :-i|)ectrnm. .Met de al)sorptie-hyjK)these

is dit kwalijk in overeenstemming ie hrengen. In tal»el III p. 6tiO)

zijn de xoornaamste \an deze lijnen vereenigd.

Alen ziet dal in hel cliromosIV'ei-spectrnm de oxuMveidvomstigi^ lijnen

bijna alle ontbreken. Hij / IU)().").()() en / 4057.39 is het mogcdijk

dal de zwakke elii-omosfeei-lijn toekoml aan een ander element dan

de abnormaal versterkte absorptielijnl.

( )m tol een meer bevredigende vei'klarinu \an het vci schijnsel der

\erst;M'king Ie komen onderstellen wij. duf de bedoelde absorptiedijnen

\\ èl anomale dispersie \an iiabnriLi'e uohcn veroorzaken niaai" in zeer

geiange male. I )e brekingsindice> der nabnrige g«»l\('ii wijken dan bijna

jii(M \an de eenheid al" en de stralen znllen (MM'st nierkbaai' \an richting

verander<l zijn, nadat zij een zeei' langen weg door de corona, onge-

veei' evenwijdig aan hare sinicliinrlijneii. hebben afgelegd. Terwijl

(bis de s!i;i!eii met sterker afwijkende brekingsindices genoodzaakt

waren al kronkelend den loop der strnctnnrlijnen l(> velgen en in

zekeren zin o[) de aarde werden geconcentreerd, kan het bij de

42-
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'lAHKI, III.

LijiK'ii wirr iiitnisitcit zi'i-r verschillend is iii lirl "iiitcri iiad'

iMi iii't abnoniiale spcctnini.



/'J/i/i/nli//t/n//iii/i'i/ riiii lijinii iii In I iioiiinlli' '.nmiiSiii'cfi'Um.

AV.-imiccr (Ie l)iii((')ii'('\V(K)ii jiroolc iil)iM>i'iiiiilil('il<'ii iji Im-I .sj)0<'lruiii

Viiii JIai.k door ons (crcclil iii vcrbruMl j:;('l»i;i('li( zijn iiift con z.cer

bijzoiidorcii shind \;iii de iiardc ten opziclitc \\\\\ d<' corona, moet

men xcrNN'aclitcn dal derjfolijkc afwijUinLicn, maai' in minderen ^raud,

/iel) heel dil<\\ ijls znllen voordoen ; immei's wij (»nt\ani4en liet /on-

licht sleecis door de corona lieen.

Hlijkens de i-eeds aangehaalde onderzoek in;i('n \an Ji-.UKr.r, schijnt

(lil ini werkelijk hel «i-exal te zijii. \Cle /onnelijnen /.ijn \erandei*lijk

\an intensitoil en \an jilaats, /.oodal /ij door Jr.wr.iJ- on;:,eschikt

wdi'deji «reacht om liij nauw kenriuc uolllen^tc-hcpaiinji^eii als stan-

daai-dlijnen dieiisi te doen. Aleerendeols /.ijn het Jnisl de sterkere

/oimelijnen en wel \"ooral die, welke e(>n nit\ loeieiiden achtergrond

Ite/itten (//shaded linos"), waarltij NerschniNiniien wci'den opu-emerkt. ')

Kr <locn /ich in het niterlijk van Franidi(>tersche lijnen zekere eiji^eii-

aai"di,ülieden xom-, w aarop .Ikwki.i, /eer in In^t hij/onder de aandaciit ves-

tit^t. ") Zij heti-elleii \()(M'al de uil\l(»eieiide lijnen. De licht \ er<leelin;:" in

deze beantwooi'dt namelijk doorüaans aan het Jievenstaaiide sciiema.

'JVgen een hreeden, ii<'leidelijk nitvloeieiiden malin' doidceren aclder-

%5.

jirond steekt een veel donker<ler centrale altsorplielijn \iij schei-p

af. (Fig-. 2). Vaak vertoont de ahsorptiekromme nog- inzinkingen

vlak naast de centrale lijn, zooals in Fig. 3, .soms .svnnnetriscli,

soms asymmetrisch, hwv.w, heeft gedacht aan de mog:elijkhei(l, in

sommige gevallen, \an gezielitsbedrog door contrastuei-king, maar

moest ten slotte de lichtere gedeelten toch honden \(»or e(>n wei-kelijk

bestaand verschijnsel. Hij stelt zich dns voor, dat de brcede absorjitie-

band zijn oorsprong vindt in die|iliggende deelen der zonncatmosfeer,

waar de drukking zeer groot is; dat in hoogere deelen wederom uit-

straling xaii licht de o\('i-liand heeft, waardoor een \rij breede emissielijn

ontslaat; en dat eindelijk in de hoo'isic streken, wa:ii- de drnkking

') Aslioph. .loiH-n. XI, p. •2:5(i, lOOO.

-) .Ikwki.i,. ,Cerlain jicculiai ilics in lbo appoaiTince of IIikn in IIk» solar .spectrum

aml tlicii- iiitci-i)i-<-latii)ir'. Asli.tpli. Jiiiirii. 111. p. '.)'.», IS'.MJ.
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'/.oor \oo\ froi'iii^oi' is. »lc >('lii'i(ic ,ili>(ir|iii('lijii wor(U voortü;ol)raolil.

Dl' liji-iiiiiji: \;iii (lic ('ciitralc lijn Icii (ip/.iclilc Viiii de eiiiissiclijii is

meestal asynimefriscli. lictücni \ (Hiral (liiidclijk /iclilbaai" is hij //en A.

Ook tic ci'iiiialc lijn /elf' \ai"iccil in hrcodte (ip xerschillciide jdaten

en is somtijds asymmotriscli J^chonwd. De \-erseliiiiviiig is wisselend

\an grootte, doch, voor zoover waai'^enomcn, steeds naar hot i'ood

uerielil ten op/.ielile v.xw de emnussielijn en van de coi-respoiideerende

mciaallijn ijii den lidillioou). .Jkwkll leidt ernit af dat de al>soi--

heerende ealcinmdamp nederdaalt, ovei- de geheele zon uelijklijdiu',

met een snelheid die tot 75 mijlen in de minnnt kan bcdrauen.

()]> dezelfde platen die sterke asymmetrie in // en K vertoonden,

wei'den ook de nitvloeiende lijnen van andere elementen (7^V, .1/,

.Vy, *S/) bestndeerd. Onder deze vertoonden de sterkste ijzerlijnen en

een alnmininndijn vei'plaatsin,i>en van denzelfden aard als H en K,

doch van \eel ,£>-erin,^er hedi-ai? en somtijds naar hel rood. somtijds

naai' lici \ ioict -. terwijl lijnen van Jf</ on Si. op liiui plaats hieven,

c\ enals vele andere ijzerlijnen, de zwakke calcinmiijii / 3949,056, enz.

Indien men \ oor lijnverplaatsiiif^en <^een andere verklaringen toelaat

dan die uit drnkverschillen of volgens het beginsel van J)()PrLi';K,

komt iiicii hier tot zonderlinge voorstellingen aangaande de wijze,

waai-op de elementen zich in de zonn e-atmosfeer gedragen. Niet

minder verwonderlijk is, zooals Jkwktj- zelf opmerkt '), het geringe

hedi-ag dei- ahsorj)tie in de uilvloeiende deelen der lijnen, als wij

deidvcn aan de ontzettende diepte van de zonne-atmosfeer en aan de

hooLic drukking die heei'schen moet in de ahsorbeerendc lagen, ojjdat

een hrcedc ahsor|>tiel)and kan ontslaan.

.Ikwki.i, ontwikkelt aangaande den toestand in de zonneatmoslecr

/.ckcrc denkbeelden, \(»lgens ANcIke het mogelijk sehijnt zich van dit

alles rekenschap te Li"c\-en. .Maai' uumi /.al nuxMen toestemmen dat

•/.ijnc xooi-slellingcn een grooter aantal willekenrige en onderling

onafiiaid-^elijkc liypothese]i in zich sinilen dan het gexai is met eene

\erklaring op grond van selectieve straalki'omming, zooals die uit

onze beschouwingen x'ooi' iedei- bijzondei' geval gemakkelijk af te

leiden is.

Slechts de «lonkerc kernen dov Kranidiofersclu^ lijnen behoeven wij

aan werkelijke absorjitic toe te schi-ijven. Hun /achtnitvloeieiiden

achtergrond \aii wisselende >>terklc beschouwen wij als een ge\olg

\an anomale dispcM-sie der niet g(>absorbeei"dc naburige lichtsoorten.

Deze iiileenspreidim;- heefi ho(»fd/,akelijk plaats daar. waar do <licht-

heidsverschillen betrekkelijk urool /.iju. du> in werxcis in diepere

') Astropli. .loiini. lil, p. km;.
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deeloii \iiii do ^^•^Mll.•^ssa. Maar ximmiirc van d»- >lcil< voi-slrctoido

stnilcii kiimicii wrnciis (!•• „l»iii->\ ormii'c" stnirliiiir der corona door

de/c vcr/aiMcId worden <'ii i:fli'i(J laii}i:s liare grootere of kleinere

iHtloo|»ers. I)il y.al xooral izcldcii voor de siralcn niet /eer afwijkende

lii'ekingsindic'cs. d. w. /. voor die \velk<' in hel >|)('etriiiu liet dielist

hij de eijroidijke absorptielijnon thuis Ix^hooren; de/e lieht.soorten

/lillen een sehijnliaie einissielijn veroorzaken, ongeveer midden op

den schijnbaren ahsorptiehand.

il oojist waarschijn lijk heeft het almorniale spectriini van H.\T-K ons

een L»('\al Ir /ieii Li('.ii"e\'en. waarin d<'/c >chijnliare einissieliandeii

hiiiteiiiicwoon sterk ontwikkeld waren. Het laat /ich diis \crwiu-hteii

dat een stelselniatiu' \cr^dijkend on(lf'i/(»ck \an /onnt'>pcctia. op

Ncrschillende lijileii ücfotoiri'afrerd, allerlei lioscheiivorincii /al dom
kennen.

^Vellscllelljk /oii hel /ijii. wanneer men voor de lijden waarop de

fotoü'ralii'n jicnonien werden, (icii \(>iiii en de liiiüiii'j di-r corona-

nitloopei» on,u<'\oer kende. .Men /al daarom in ieder ;^('\al moeten

letten op de |»lia.se waarin men \('rk<>ert ten oj)/iclite \an de /onne-

\ leki<en]»eriode ; iMi misschien kan ook de u'clijktijdiiL'c waai-nemin;^

\an hel door J.\Nsskn oiiliickfe lblosferi>che net eenijic nadere aan-

w ij/inu'cn Ncrschaireii omtrenl den i]i\ loed \aii ile corona op het

l"'rannliofersch<' specli'nm.

Natuurkunde. - i)e Heer K vmi:i{I.in(;ii Onnks luedi aan Supple-

ment .") der Mededeel inu-eii uil het Naluiirkiindi;^: Laboratorium

te Leidon f>etiteld : l)r. .1. K. X'kksciiaffklt. ,//jV/V//v/;/c tct (!>

Li'iniis run het \]'-rli(L- r<in van UKK Waai.s. \\\. Ih' Uh-sUitnU-

rrriji'lijhuu} i'ti ht't '^•-rluk in (h- iunnuldi'lhjhr iitihijhi'id riiti (h'u

kntisclicn toi'sfiiinl roor Inimtn' im'mist'ls iiirf t'i'ti hlnni' /lorrrri-

lirid riui i'fii (Ier hi'stiinddi'clfn." (W"^ nieded('eliii«i) ').

ih. Uil \\'-i'l<lk in (Ir oiuinihlrlJijhr nnhijlnud ran hrt phxiijniiit

.

Door extMials Kkhsom"^) de projectiex e transformatie van KoRTKWi-Xi'"*)

op de vorficlijkin^ \an hel if--\ lak toe te passen. !i(»b ik uit mijn

verjijolijkin*; (20) de coënicieiilen, door Koktkw i:(; lei- l><\siudeerin<;

der plo(»ien iii de bedoelde xcrhaiideliiiü inucNoerd, in de mijne uit

kunnen drnkken.

'i Zie Veisl. K<>n. Aka.i. v. Wt-I., -J.s Jmii ni -J7 Srpl. r.ioj.

^) Veisl. Kon. Akad. v. Wel. dl So|.t. l'.to-.', p. ;;il.

:') Wieii. bcr.. '.ts. 1
!.">'.», iStC».
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AlïS iiif'iiwt' f(Mtr(liii;il('li /ijii tl;i;ii-l)ij in If \(t<MvM:

'f'" Cl- Tf'//./ )
— ('' ' n)

.'•" — (.'•— .'•/),/) — '" ('•— t'T,.l).

r" — r—rj-f,i,

\v;uirl»ij /Il li('|»aal(l \\<»rill ditor de \ci-ucliJkiii.U'

\0.r-jT,,l \(i-'- ÓrJ T,,l

iii t'i'i-sl<' Itriiatlfriiiii vinden wc. nicl liclinl|» \an \('\-<i. ('2()\,

Aaniii'/icn <K' xcrti'clijkinu' \an lid
»f'-\

lak een Icini lucl /"ƒ/.'

I)('\ai. is idcniiliceoroii nicl xci-u'. (2) van Koktkuk*; sicclils dan

Mio.uvlijk, waiiJioei" /</ƒ/./• /.dl" i)i een rooks onlwikkcld kan worden,

wat alU'cn livscliioden kan wanneer wc .r y.oo wciniü,' \a)i .ry
/ lalen

\ci-scliillen. dat ,r—.ry^,/ oneindiu' klein wordl l.o.x'. ./'y /. We hlijxcn

(ins in de onmiddellijke naltijlieid \aii hel plooipnnt '^). In de/X' oni-

slandi,uli<'d(Mi vinden Ave dat de xcruclijkinu- van liet iI'-\ lak uehi-aeiit

kan worden in den xorni :

Xf := .;
.!'- + </, .r'- -f ,/, .."^ ." + </^ ..' ."^ + ,^ .c'^ + . . .

waarin, in eerste l)enaderin<>-

:

^ 1 /-V',
^ ^_ 1 //V,

/
^_l^.u

/.
—

.
-1

. . .,

'/, — —
.,,,.,. ('"'o, +^'M.'"n) . ^,= -^^ ,

1 ///-'„, 1 1

- /' / /•'•//,/ 'J/' ' /. 4
1

1 w,

3 ^r^T,>l

I)
lil nvcrcciisli'imriing mei <1(' door Kkksom (kc. p. ?,i'2) t^-cvoiukm nilflnikkiiiL''

|)ic w.iiinl»' van iii moet nou; voldoen a.iu de l\ve<' andere verLrcliikinti-en :

I -4- ;W/H
, . ,

(lil is werkelijk hel '^eval. wanneer iiirn daarin df voor .rr/,/ en r/-,,/ ü-evomleii

waarden siih>liliiecil. Oiiejekeerd kiiiiiien ilie veri:-eliikiiiL:"ii L:'ehiiiikl woideii om
XTpi en //•,,/ Ie lie|ialen, /ooals KoHTKWHc; (Veisl. Kon. Akad., 'A\ .laii. l'.nXl, p. .'rjül

heefl j^edaaii.

-) De v<il^eiide oiilwikkelinjfen kiiimen dus geiiniiki worden voor liel hepaleii

van de elemeiileii van hel kiilisch rankfjinil, zooals f^edaaii door Kkksom (l.c. p. IJi'J)

••) De nildiukkiii;.'en vdoi i/. en '- komen ov<'reeii mei de door Kkksu.m (1. e. p. :{il)

alUeleide.
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1 I\T}Tn^^
Ah'H y.ict (liU (Ic iiildiiiUkiiiL'- -Xc.r. '/ ' =: - stced? no-

' • ' 2 .vT,l
'

siticf is: y/z^,, is iiainclijk sloods ncLralicf'; daaniil voltij dat lift plooipimt

()|) liet if'-\lak altijd \aii de eerste sooi-t is 'j.

Aaiiuc/.ieii (1.^ := O is wamieef ///'„,
-f" HTk^Hxx ^^ •'- komt hel tweede

door mij heliaiideldc hij/oiidere iic\al \aii i^reiislijn eii eoiiiKMlalc

lijn overeen met liet eei-sle ireval \aii didilM-l|il(ioij.iiiit Wij Kortkwko *).

') Zit' KoKTEWKC. Wicil. \){'V., |). lir).S

-) Vers). Kun. Akad., 27 Sopt. I'.MIl', p. :i-J!>. Van de gdt'j-'ciilifid, dat dit bij-

zonder geval liier nog eens Ier sprake komt, maak ik gebi nik om een paar fouten

te hersteilen in ibrmuk's ilie op dit en hot vorige bijzonder geval betrekking hebben,

hl hel Verslag van 128 Juni l'.t()i2, y. iM»7. :2e regel, nmet staan:

j>^ — i>Ti,
— m^^ — + , -^

t'n in Verslag 27 Sept. p. 328, 12e regel:

m%„/ 1 mji7n„ 1 m»„m,„\

5
^er(ic^ moet in dit laatste \erslag, p. 329, 'Je regel, de coëfiicient - - van

———
- -- vervangen worden door 4.

Rik
•"')

1. c. p. ll(j(). Ik wil hier nog vermelden dat ik, door op Kohtkweg's vergelijking

(2) dezelfde methode toe te jjassen als die, welke ik heb gevolgd om de critische

elementen te bepalen, de volgende uitdrukkingen heb gevonden

:

.'/, + //i =—

—

rjr r i
^''» ''"i) '

4J./'%-2(V/.-f</%/;

waarin ./), x.^. ij\ en y:> de coördinaten zijn van de uiteinden dei raakkoorden.

lu het bijzonder geval dat (/:;=<> is, krijgen we dan:

1 e^ 1 ,1,

en

{i'-ihY = iT- - - "' -^ V - (•'•» - •^^'•

-''A'^'i '^ ''s/

Vervangt men hierin de coëlllcienten door bovenstaande waarden, dan vindt men

mijne uitilrukkingen voor <t>, .? en r terug. In de laatste uitdrukking kan men dan

echter nkt volstaan met de eerste bc.iailering voor dr., q en e-y



Het twocdt' iroval van «liihliclpluoipiinl. iil. 4 r,<'.-— (/,' = (!, cIikh /iel)

bij liet i|>\lak iiiel voor.

J(i. Ti>ijii(ssiiiti oj) i'i'iK' />//:(i/t(/i'r»' ri'nji'hjknhj.

In cc'ii \(M•llan<lclillL^ \orsclienen in de Nci'slaLicn dei' Akadcniic \an

31 Jan. llKlo. Iioofl KoKTKwr.i; cxcnccns het jtlooipunl en Uritiscli

raakpnnt li(>|iaald voor nioji.iisels nicl kleine nieny:vei-lioudin,ü:, maar in

de t)ndeistellini!: dat deze mengsels voldoen aan de toe.staiidyvei'gelijking;

van VAN Di'.K Waals :

RT lic

l'— Oj- I

waarin
a, = 0^(1 -.ry -f 2 «,, ./• (1 - .1-) + a, x'

^

en '

/,, = h, {l-.rf -i- 2 /.,, .. (!-./) + h, ,v\

De formules, do(^i- Koutfavkg gevonilen, kunnen onmiddellijk uil i

mijne algemeene tbrnudes worden afgeleid, wanneer we daai-in de

l)ijzondere waarden inxoeren die mijne coëfilieiëntcn in dit hijzonder

geval aannemen.

Ten eerste zij opgemerkt dat. in dit geval, de kritische elementen

van hel ongesplitste mengsel zijn -.

8 (lx 1 (lx

27 bxR
'

-27 b\,.

zoodat de eoëffieiënten «, ,:? en y van KAMERi,iN(;n ( )nm:s hier worden:

Verder vinden we, dooi- identiticeeren van mijne vei-g. (18) met

de bovenstaande toestands\'ergelijking

:

d'p \ 4 a, Af,„ b.
1 / ^12

_ 1 j o 111' _ 3 JJ

1 Uj

V/. ~486V'
Substil lieert men deze bijzondere waarden in mijne algemeene

formules, dan vindi men de bijzondere formules van Koutkwix; tei'ug,

alsook eenige andere die door hem niet werden afgeleid; ik sehrijf
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(lic liior CA-emvol niet iiccr omdat /.« iiiot oeiivoudiu' noiiocg zijn en

trouwens ji-eniukkelijk üevcniden kiiiiiK'ii worden.

De gevoliiti-ekkiniien nil (k'ze foiniiilcs zijn reeds door Kortewkg

afgeleid. Ik wil liiei- alk-en iioü' doen opinci-kcMi dat de bijzondere

gevallen 1, 2, .'> en 4 (k^i- liii'. 1 \aii KouTKWEci overeeidconien met

mijne tig. 15 en <le ge\all('n 5, (5, 7 en 8 met tig. 14. Daar nn

de tig. 15 verkregen wordt in hel geval dat m''„^ -{- liTi-m^^'^ O,

en tig. 14 waniuM'r m\^ -\- R'ff, rn^^ <;^ O, zoo wordl de grens tiisseiien

de twee gevallen hepaald door i}t\^ -{- liTf; m^^ z= {), wat met l)ehulp

van de bijzondere toestandsvergelijking geschreven kan worden:

Dit is de vergelijking der ])aiabolische grenslijn vaji Korteweg.

Ten slotte wil ik er ook nog op wijzen dat het ontbreken van

het geval 8 van Korteweg geen algemeene regel is, maar alleen een

gevolg is van de bijzondere waarden der eoëtïiciënten in de door

hem gebruikte toestandsvergelijking.

Natuurkunde. — De Heer KameklinctH Onm'.s biedt aan Meded. X". 83

(vervolg) uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden, getiteld :

u}[ethode>i en hulpmiddelen in. </ehriuk in het Cn/ot/een Labora-

torium. 111. Het rerkrijt/en van haden ran zeer (/e/ijhnati(/e en

statidrastie/e /a</e temperatuur in den cruostaat (rerrohj). (üueij-

:i<lde vorm van cri/o.staat voor toestellen van klei/w. afnietimjen.

I V. I'ermtment bad van vloeibare .stikstof onder i/eu:onen en

onder verlaaijden dndc. V. Inrichting van een Burckhardt-Weiss

vacuumpomj) ten dienste van circulaties voor laye temperaturen.''

IIL § 6. Gewijziyde vorm van den cryostaat voor toestellen van

kleine afmetingen. Zijn de toestellen, die in het bad gedom})eld moeten

woorden van geringe dwarsafmetingen, zoo kan men \oor de inrieh-

ting van den crvostaat met voordeel gebruik maken van vacuum-

glazen. Deze behoeven dan immers ook slechts van geringen diameter

te zijn om toch nog naast het meettoestel den roerder en den tem-

peratuuraamvijzer te kunnen be\atten. Op PI. IV is een dergelijke

cryostaat afgebeeld en wel die, welke bij bepalingen van Hyndman

en mijzelven over den kritischen toestand \an zuurstof heeft gediend.

Het valt in het oog hoe beknopt de inriehting kon worden, nu

het niet noodig was het vloeibaar gemaakte gas te zien uitstroomen

en te filtreeren, noch ook de ontwikkelde koude ilam[) voor de afkoe-

ling te gebruiken, en nu voor stof uit de leidingen iverg. Med. K". 51



§ 2. )',) g'ooii vi'cos holiocfdt' Ie l)Ostaaii. I )<• iii hel \oriüc ()iil\\il<kel<lo

ho^iiiseloii hij hol vei-krijuvii van coii ,i»ehjkiiialii:(' >laiMl\as(igx' loiu-

l)epalmii- ^-evolu^d. — hot kracliliü,- i'OfM'on iiicl (h'ii riiiuxonnigeii kk^p-

rot'i-ch'r. \\r{ iii^lcllcii o|> <l<' ueu'OJischic leinj)Oi*aliiiii- naar de aaiiw iJ/.iiiLJ,'

\aii ('CU ,ue\"(>(diü,oii indicator, door den (h'uk waarondci- hel uas Ivookl,

onth'r atlc/.inu" \an een hicrxoor inj^crichlcn diJlci'ciiliaal oHcniano-

nictcr Ie rcLickMi, en hel xasIsIcHcn \an (\o tein|ieralunr \an waariie-

niinu' als o\ei'eeidvOiiien(le met liet uemiddclde dei- uraliscli verhouden

atle/,inu(Mi van den ihernioniotei- (als In § 5i, /.ijii alle hij deze

inrichtini: ioe;i,epast.

J)e \erscliiUen in coiisli-iiciie nuM die xaii PI. I en II of ook met

PI. 1 \an de xi'oegere Meded. N". oP), zijn nader (»|) PI. \ na te uaan
;

declen, wier constructie dezeltde is, zijn niet dezelfde, die, Avelke

!,ie\vijzii>'d zijn. zijn uiet ^ueaccenliu'crde letters, ueheel andere deelen *

met eigen letters aau<i:eue\eu.

Het had hexindt zich iu het vaciuiuiglas 7j'„. \au zoodani.ue

leuLilc uekozeu, dat het af;Liescliojd<eu vloeihaar j^eniaakte uas niet A
wcggehlazen Avordt, en verzilverd niet uitzonderiuu' van tweediamc- f

traal gelcg'cn venstertjes 1''.^, Door de laatste kan men de ver- ^

schijuselon iu de iuged()ui})cl(le proefhnis \olgeu, cu tevens uit de

aanwijzing: van den aluniiuiuunvijzer aan een kin-ken \lotlei' den

stan<l \"an het lüveau xan het \loeihaar gemaakte gas afleiden.

Laat het \acuuuiglas, wal isoleereiid vermogen heti-efl. te xveuschen

oxf'i', zoo kan men neerslag xan \oclit op den huiti'uwand \(M'mijdeii

door het te plaatsen iu een hekerglas niet alcohol, dien men als

hij afgekoeld is door nieuwen vervangt. Men handelt dan volgens

hetzelfde heginsel als, zoonoodig', hij onze kookkast (Med. no. 51)

toegepast woidt om de vensters helder te houden, waimeer ui. warme

droge lucht d(jor de huitejiste kamers der kijkhuizen f I .,. zie PI. I

van deze, en uitvoeriger PI. I van Med. no. 511 gezogen wordt.

il<'t xacuumglas en de hulploestellen worden gedragen door een

koperen kap X\„ xvaar\an de i'and (Iot hescherniing tegen <le in-

werking \an den caoutchouci-ing .Vj) viM-tiud is, \au hinuen e\enals

de kookkast gevoerd met spiegelend nikkelpa|tiei'. Aan deze kap

hexinden zi<'h de afvoerhuis van het gas 7\.,. met veiligheid }"j,, de

verhiudi)ig A'., met den oliemaiionieter !zi(^ uilxoeriger PI. 1, en een

mondstuk A' „,, \\aarin ge|>laalst wordt de caoutchoucsto)) met de

foeslellen. die in het had gedoni])eld worden, (in dit gexal de proef-

hui> \(>or de kritische verschijnselen, A',., en de correcliestaaf C„j met

geleidingsdrade.n il„„ (zie § 1), terwijl hel ihermo-element 6> heschoiiw

d

kan wdrden als wezenlijk deel uit te uiak<';. \au dvn crvostaat;.

\ erdcr een UMtnd>tid<ie. waardttnr de caiiillair '/ . di(> hel \Ioei-

^^

t
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hare ,Lia^ aaiiNocrl, wordl hiiiiirn LiclH'aclil. Zij wordl iii lid iiioiid-

sliikjc (l(»(ir ('('11 kiirkjc '/',., licslciiiid. I)(' slinliiiü' wordl liicrhij

x'crki'cii'cii door ccii caoiilclioiic huisje (i\., ücscIioncii over lid iiioiid-

slukjc ('II ox'cr ('dl aan '^ gesoldeerd <lo|»Je '/',,.

'I'iissclieii de ka|> en fleii rand \aii lid \ aeniiinülas is een lioiildi

evlinderinaiilel \'
.., ucIeLi'd leu'di lid laalsie sleiinende niel een eaonl-

clioncriii^' \\. Twee riimcn A',, A". \an nikkel|»ai»ier dienen om
de sli-alinu", in "t bijzonder die naar lid loe\-oerhnisje, Ie \ ('riiiindereii.

\ OOI' een nadere l>esclii"ij\in,u' \aii den roerder en \'an liet aan de ka|>

bevestigde geraamte, dat den besclierminuscvlinder ^„ op zijn plaats

lioiidl, i^nnnen wij xcrwij/en op de \('rl<laring der letters in -^^ 4.

^^ wordt met zijden koordjes tegen ^., en dit weder e\eneens mei

zijden koordjes tegen de ka|» A''„„ aangesnoerd, waarbij ^„ gesteund

woi'dl door de glazen buisjes i, passende op de pimietjes ^..

De drie draadjes /,. aan welke de roerder hangt, worden hier

onmiddellijk door de drie caontchoiic buisjes y'^,j, die Inelildiehl be-

vestigd zijn op aan de kap gesohleerde buisjes y/^,, en bij de y'^., bieht-

diclit om de draadjes sluiten, gevoerd naar de gemeens('hai)pelijke

treksehijf /'^., md het slangetje /',. , dal door een kettinkje y',.., om
een kati-ol /',.,. met behnlp \aii een staaldraad aan den motor ver-

bonden is. De knik daarvan kan oj» \ersehillende shigw ijdte ijigesteid

worden, lei-wijl ook de onnventeHngssnelheid \'an de as te regelen is.

Rv\ in elkaar zetten van den toestel is zeer eejivondig. Men
|)laatst de stoj) met meettoestellen in het niondstnk A''„j van de kaït,

aan welke alle linl|>inrichtingen bexestigd zijn, en sehnift het ^•aenll)n-

glas in de met trekbanden e\'eneens op de kap l)e\'estigde eaonlelioiic-

ring N\. Ter be\ordering van lii(dildielile sluiting vaii hel (•aontehoiic

()|> het metaal en het glas wordl dit Nooraf met eene oplossinu' \an

eaontchoiie in benzine bestreken.

De bewerkingen om op een bejiaalde temperatnni- in te stellen

behoeven na de besehrijxingen in lil sleehts op een paar pnnten

nadere toelichting. In hel hier besproken geval voerde de afvoerbnis

T..^ het \('rdami)le gas lenig naar den gashouder of naar het

gi'oote, Inehlledig te pom|>en. resei-\oir der ethyleeneircnlatie in hel

eryogeen laboratorium (Aleded. No. 14, Dee. '1)4), waar het elli\ leen

dan \-erder in den in chloormethvl gedompelden condensator \ei--

diclil wordt. N'olgeiis de in Aleded. N". 14 gegexen beschrijving zijn

de circulaties van hel cryogeen laboratorium zoo ingericht, dat zij

ten allen lijde beschikbaar zijn. neliaKc luchtledig te pomi)eji

reservoirs maken ook buisverlakkingen met kranen, als op de PI. 1

en I\' zijn aangegeven, een blijvend deel van de circulaties uit.

D(3 cryostiiat behoefde daarbij slechts aangesloten te worden om
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uoiiiakkclijk (i|) (I«mi ^cwcii^clilfii druk 1<' woi'ilcii uohraclit. Tii liot

licsiirokcii 'j.r\:\\ lit'M'liicddcii <l(' procNoii in ccii ander loka.il dan

liri fr\ (iLict'ii lalMiraloriiini en w a^ de liiiisuclcidinLi' lol <f.' 10 .Meier

lanu'. XielIeLLt'M^laaiidc lid \ Idciltai-c ellivleen de/.eii laiiLicii wcLi' had

af Ie le«>-**-(Mi werd de inslellin^i' \an liel Wad op de ucnn eiisclile

leniperalnur ilnjx. \aii 120 xerkicucn liiniieii een uur juukd de

|)(ini|ien in hel ervoLieen lal»(»ral()i"iuiu in w ci'kin.L!,' waroii ü'estelcL

Als leniperaliiuraanw ij/er (Hende <h\ai'hij in plaals \an <le wcer-

stundstherniouieler hel iheruKielenieiil <•). waarvan (k' hcscliei'inde

s((kk'er|ihials xerü". Med no. 27 Juni "iMi) naast de proofhuis was

ücpkiatsl en op 1*1. 1\ door hel venslei'lje 1''., /icldhaar is. Deelectro-

nioloi-isehe kracht \an hel iheruioelenienl wordt door de nnlnielhode

\ ('i'Ueleken niel <lie \ an een eonlrole-llierinoelenieut ol' die \ an een

WKSTONelenient.

\'(K)r (MMi /.elfde teniperalunrxersehil wai'en de uilslau-en op de

schaal \an (\v\\ u'exoelig'en gal\ anoinetei' nau'enoe,ti' exen grool als hij

hel instellen volgens (Umi wetM-slandsIhernioinclcr (zie §5). Ken voor-

heeld \an de l)ei)aliii,u- van de \vaarnemin,i'stemperalnnr kan dan ook,

nadat IM. 111. ueüeven is, achterwege blijven.

1\'. I\i'iii(iii('nl Ixul rdii rlocilxin' stihstof onder (jemonen of ver-

hiiKidi'ii ilniL-. In Meded. no. J4 (l)ec. '*J4j werd een korte beschrijving

gegexcn van de tenijteratnnrcascade door cii'culaties van cliloonnethyl.

etlnleen en /.iinrstof. Ik heb tei" gelegeidieid \an die beschrijving

ree(l> opgemerkt, dat ik mij voorstelde aan de genoemde circulaties

xerdere toe t<' \(»egeii, en dat, mocht het gelukken meer en

njeer deiden \an de bestaande circulaties te vervangen door gi-oo-

jere of in d(- techiiick tot ontwikkeling gekomen hnl])mi(Uleleii, de

\rijkomende hulpmiddelen hun plaats zouden \iiiden iii di' nieuwe

circulaties met zuixcre of koslbar(> gassen. Een vooi'beeld hiervan

levert de toe\()eging van een circidatie van stikstof aan de bestaande

teni[)eratuurcascade. Tot haar beschrijving geeft thans de \-olto(»iïng

\an eemge door haar mogelijk gemaakte nuMingen aanleiding.

Ken stikstof circulatie is vooi- temperaturen tusschen — Iil5° en

210^ bij metingen verre te V(M-kiezen boven eene zuurstofciivulatie,

daar de spanning, waai'onder de zuurstof bij — 195'^ kookt, reeds

zoo u'ering is. dat eene nauwkeurige regeling o|i constante tempei-a-

liiur zeer moeilijk wordt. Daar hel bei'eiden \an znix'cre stikstof in

zoo "jroote hoe\ ('elhe<len, als \oor eene cii'cidatie inxtdig zijn. niel

zoudel' bezwaar i<. moeten echti'r de compressoi- en de vacuumpomp

\an een >liksl(»fcircidalie aan hooge eisclien \oldoeu. 1 >e kwik-

compressor en de liidpcompro^or. die oorspronkelijk bij de lenipcia-
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liiiii'cascadc \(k»i- de /iiiifsiurciiciilalic (liciKlcii. cii in "1 aluoiMccii

voor samciipcrsiiiL;- \aii /.iiivrr Lias ;i.cl)iMiikl worden Ix'anl wooi'dcn

daaraan, en /,ij wci-dcii xooi- de siiUstoCcii'cnlatic Itcscliikltaar locn d(^

liKOTiiKKiiooiK'oniprcssor {vcvj:. Mcd. X". 14 I)<'c. "1)4 en .M('d,X".51

S(>|)l."illl. de rol \an Licronjiiücerdc coniprcsMtr in de /,niii>lo|'circulali('

dei" cascade kon oNcrncnicn.

l)c stikstof wordt lu-rcid uit natriiinniitrict. Ilclialxc dal zij ge-

wassclicn wordt met t'cri-osidfaat m ind /wa\('I/nnr is /.ij noi^' over

Liiocicnd ko|»cr en daarna wimIct door rcri-osnllaat en dooi- nati'on-

livdraat ucicid. daar andei-s sporen \an X( ) aanwe/ig l>lijveii

(kenltaar doordal liet liij niengin;;' van hel uas niet liiclil dey>o .sclierp-

riekend maakt) waardoor <le kranen zonden vei-slo|)|»eji. (Tcii oiiido

sporen X(> II' \-erw ijdei'eii liel» ik ook wel aan iiel uas een(> met

dit X( ) /AU) na mo,ü'eii.ji< e(pii\ aleiile lioe\-eeliiei(l zuurstof toegevoegd en

het na de menging door natronlivdraat laten strijkeni. Hel gas wor(h

opgexaiigen en voorloojiig bewaard in gegalvaniseerd ijzeren xalen

van 1 W. inhoud. Later wordt hel uil zulk een vat verdrongen

door warm met stoom uitgekookt waler, en naar een kleine op olie

drijxcnde gaskiok van 500 Liler iidiond geperst ; op den weg daar-

heen wordl hel door nalronhvdraat en zwavelzuur geleid. Uit deze

klok wordt het dan met i)ehnlp xan den met glycerine gesmeei'den

hulpcompi'cssor .U'(zie PI. W en uitxoeriger Med. N". 54 Sept. '1)9)

en (h'ii kwikcompressor H(/(' (zie PI. \\ en uitvoeriger de zooeven

genoemde Meded.) overgeiK)ni[»t in een l»iis van J<S Liter inlKuid,

waarbij het de drooghuizcn J)^. /)., ge\ iild met bijtende nati-on in

pijpjes, doorloo|»t.

PI. \ 1 geeft een overzicht van de geheele circnlalie met deji cryo-

staat ()\ waarin de vloeibare stikstof door i/ wordt toegelaten en

onder gew oneii of gereduceei-den drnk op <le gewonschte temperatnni'

\erdampt. liet geheel heelt gediend bij de vergelijking \an den |)latina-

weei'stajulsmanometer met den watersloflhermometei-, die ook in 111

behandeld werd. De eidvcle toestellen zijn v(M'eenvou(lig(l doch in

juiste verhouding, de \erbindingen geheel schematisch geteekend.

De crvostaat met de bijbehoortMide hulpiiirichtingen xoor gelijk-

matige standxastige temperatuur zijn uitxoeriger Ie vinden op PI. L

xvaai' dezelfde letters zijn gebruikt. Anderzijds xvordt PI. 1 door

PI. \ I aangex uld. Aan een oxorzichl xaii de geheele circulatie ont-

breken alleen nog de gashouder en de xacuumkelel xan 5 W inhoud

(zie § 5 xoor het gebruik, dat hierxaii gemaakt xxordt), die echter

xan Ie groote afmeting zijn (tui met de afgebeelde op eenzelfde

leekening te xxorden gebracht. In de scliakelijig (\e\- geleidingen

beslaat een onbeleekenend verschil tnsschen PI. 1 en PI. A'I, daar
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niet A'r//. r u|i ri, \'l i> aaiiur.LiCN fii <lr \ ('rl>iii(liiiu \ aii (k iH'rs/.ijdt'

\;iii (M'ii in \ !<• Iic-clirijx ('11 Ui itcKii \itl>'l' W'i'.iss \ Mcimiii|i(iiii|» />// Twr.,

waarin <li' /iiiLih'idinL;' /:'.'//. 2 iiilnKHidl. nid een /.niuixMnp (wrlkc

(Mik .U' \an <lt' circnlalic kan /.ijij:. Naasi de leiding- \an )', naar

)',,. i> verder Li('l»'»'kcnd wal daar\n(ir in de pkaals niocl Ircdcii l>ij

vcruclijkiii.Li- niel de x-liakdini:- (i|t IM. 1\.

/,'.\ i> de Inis waarin de ^tikslol' ucconiiirinici'rd is iiicl hclinlp

\an .1^ en /A/'^ ' d(Mir de ilrooLilmi/.cn />, en D... tci'w ijl (i(i: aan-

(liiiill de (i|) olie drijxcndc .L:a>kl(>k \an 500 liter iiili<iu(l. l il de

liiis /i'.\ kan excnals direcl uil i\v\\ eoniiiresx)!- door een laalsie

dr(Ki,ul»ni> //, niel /V^-. •'*' ^^ld<>l»"r (»|) Uelinorlijkeii drnk in d<' con-

dcMsaliespiraal ('S worden loeu'elaleii. 1 )e/.e In ^'eplaalsl in een

xaennin.Li'las II mei l>es('lierinin,Li'sevlinder .1. In II wordl i\(H)y ( f.r.//(j

\l(ieil>are y.nnrslor int de /nnrslorcircidalie \aii liel cryogeeii kilKM'a-

I(triiiiii loeLi'elaleii en wel uil de eondensaliesjdraal, die in de eliivlecn-

kookllescli ,.\led. X(i. 14 Dee. "04) wordl afuckoold. Zij onlwijkt

d()(tr (f.i.riiji. waarbij (ip de ücwone wij/e een rniine Nciliiilieidsliiiis

.S' aan.ueWraclil is, en wdrdl dooi- een l>K()TiiKUiiooD-c*onipress()r niet

Lihcerine sinei-ijiiu-, ingericlil als in Aled. X". 51 hosclirtwen, in die

sjiiraal ,i»-ec(>nipi'in)eei'd, waarUij (ip^cnjerkl /.ij, dal wij (Umi drnk bij

de/.e hewcrkinii'. lellende op de inouelijke onlploClin'i,' \an een uiet

y.niir-iol' ücmenud ulvcerine nexcl, niel Iioncii NO alm. opx'oeren.

(
\'er,U('lijk de onliilol'linu' Weschrexen in de Zeilscli. t'. Kohlensjiure

Iixliislrie lOOa.l

De sliksloleondeiisalor zelf is nilxoeriu'er g-ejeekend Oj) PI. \ II.

\(ior /.ooNcr deeleii o\ ('reenkoinen mei 1*1. \ ., WAi helrelt de

kap. mei IM. \an .Med. Xo. 51 wal helreCl de i'egelkraan, die dutir

iiihoerig l»e>elire\cii is, /.ijn dezelfde lelkM'S gebrnikl, \()or zo(t\(M'

soinmiii'e (k'ejeii sleelils wcinii'- v'erscliilleii, zijn do leltei's mei een

aeccjil meer Noorzieii. I )e kap is als hij den kleinen ervoslaal PI.

\ mei carioii en nikkelpapier inwendig bekleed, en de hoxensle

windiiiLicn \aii ('S. worden weder door een ring \an iiikkelpa[»ier

lie-cliermd. I )e eondensaliespiraal heslaal nil den eigenlijken eonden-

salor ('S., en den regene]-al(»r ('S^: liier is wedei liel beginsel loege-

pa>l dal \aii den aanxang af in hel ervogeeii lahoralorinm (zie Aled.

14. I )('('. ''.>4 wei-d aangewend: de damp \an de zniii'slof wordl

door de \aii onderen met de sloj» />".,„ gesloten koker II"
.^

gedwongen

onmiddellijk laiiL!- de rei;-eiieralor>piraal Ie >!rijkeii. I^eii drijxer \aii

kurk '//, mei een sUuilcapillair <lr.^ waaraan een rietje '/.,, <le siaal-

eapillair maande door een glazen buisje A';,,, NN'ijf^l als indeelhvleeii

kookllex-h (zie Med. X". 14 JVe. '114.) in de glazen huis II' den

i^taiid \ai! de \l(»eihare /niirsluf aan.
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Do \i()('il»;ii'c slikslol' wordl iiilLjcl.-ilcii door de lij m- in'-^cI kraan // h^

\\\\\ (Iczcifdc soort als hij iicl todah'ii \;iii \ lociltaai' Licmaakl ,L>as in

d('ii ci-yostjuil (licnl (Mi \(»or de licsclirij\iiiu- \\;»ai'\aii a\ ij \('i-\\ij/jMi

O]) Me(i. N". 51 (Ml 54.

Tc vei'incldcii is na,^' dat (In:' aaiiüccn de xcrlfiiidiim- met de in

Med. N". 54 Ix'scln-cven linl|tiin'iclitiiii>('ii \-ooi- li<'t \\('i-l<('n nicl /A/T

011 o.a. de ,ii'olo,u,'oiili(M(l aanl>iodl oin liet ^as naar don Liasliondor ^fV/:.

lenig' Ie laleii keeivn.

V. TiuïclitiiKj rxii ('('II UrKCKiiARDT-WKlss rdcii/niijHuii/i feu (licnslc

rmi ('('/!,(' cirriildtlc voor liKjc k'iiiiK'i'dtniir. Do hokoiido \oorlroiroiijko

\aoiiiiiiip()in|) voliioiis hel paleiil üiimkh akd'I' on Wkiss is jiaar ilc

ineen '1 eerst door ( )i,szk\\ski xoor hol wcLiponipcn \an uroolc Nohiniiiia

i;'as, ii'olijk zich int oon had van \looihaar .genuuikl ,uas on(h'r ,ii'o-

redneeerden (h-nk oiitw ikkolon, ,uohrnikt. I]i "t \()Iuen(h' woi-den oen

paai Nvijzi,ii'in,ii'eji v[\ hnlpini(hloleii aaii.U'eii'ONcn. waardoor hij een iioofi"

>aonnni l)ohon(l \an Nolkonion /,ni\erhoid \an hot uas Ncrkro.ii'on l<an

worden. Een aldus inuorichlo pomp kan ook in oironhitios \an kost-

haro ,u'assen Inuoiasoht worchMi. Zij heeft aldus Li(Mlnron(K' \orsohoidono

jaren hier iiitslekend voldaan. De P)L"R('KiiARi)T-|)oinp in liaar uohool

is reeds sohoinatisoh al'^^oheold op V\. \\ lott. Ihi. I'r/r., de poinp-

oylindor mol sohuirkast en liet beiiiii {\qv toe- en alN'oorhuizoii mol

(W daarhij aanj.iohi-a('lito hnlpmiddeleii zijn op PI. \'III in zij-aaiizioht

li_U'. 1, hoxoii-aaiiziohl ÜLi'. 2, en tloorsjiodo liu'. .'> Liouxwen. De
hekende werking' \an zniger en klep. i\o opNolgondo commnnioatie

doi- poorten 5 en 5' elk voor zioh door do solmirhollc» 2 mol i\o

znigpoorl J of mot de alV()er[)Oorl 4, en onderling door de ring-

horing l], is uit ^W (h)()rsnede zonder meer op \o maken. De pomp
verplaalsl 3H() M". por iiiir, zoodal hij zniging onder '1 cM. druk

ongeveer iO M''. gas, normaal geinelen, eiroiiloorcMi kan. Zij woi'dl

Ie Leidon haast nilslintend geconjngeerd met een of andere aan (k'

perszijde znigende hveodo ^aennnl|)onl[) gehrnikl.

V^oor hol smoren en do in het volgende te hesehrijven liioht(hohto

afsluitingen \vor(h nilslnitond hoondorolio gehrnikl, Avelko xoorafaan

de Inohtpoiiip onderzoeht geen merkbare dampspanning hlijk te bezitten.

hl de leohniek zijn gewone koordpakkingen voldoende, zij zijn

echter door mij vervangen door manehelpakkingen als besehreven bij

don comijrossoi' v\\ hnlpoomprossoi- in Med. N". 54. Jan. "00. De
loeren ring \aii (V^ maiiohol worih als l)ij PI. 1

\"
/>,, aldaar geslennd

door i\i' oaont('hon(M-iiig l>^.^ (\org. xoor oon zuigmaiiohol /:,„ PI. VII

lig. 3 aldaar). Do pakkingbnsson zijn zoolang gonomon, dat zij een

dnhl)o!o maiichot io<mi Noor zuigen (mmi \-oor ])oi'S(mi) on oen i)ronzeii
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^enoeiiidc [>akkiii,L;' oikIct olie, wajirltoxcii wcdcc (mmi slofwcrciid-

deksel /\.^.

Do k()[)|)eliji^ K tiissclicii do huizon p^ on /-, kon iiiol /onder dat

spanninu' in do luii/on \\i'v\\ opi^owckt nid llcn/cn ol" mot mooi'on

o|) lappon li'oniaai^t woi'don. Zij werd daarom o|: iU' xdlucndo in

lij;'. 5 at'iLïohooido w ij/o lol sland ^chraclit. ()\) /i. is oon x'orwijd

sink
/'i

,<i:osoldooi'd, waai-in i\ pasl. Do (•aonlolionoko|)|tolin<:: /., is

ondoi" oiio •ioi)raolit, waai'loo u'oliruik ,u'omaakl wordl \an oon i"and /,\,

dio op p^ 011 0011 rand /,, dio op c, fi'osoldoord is. ()\or do/o raii-

doii soliiiiri mon (mmi w ijd oind l»nis /., dal, mol caonlolionoriimcii /„

/•. on li-okhandon op /'^ on /•, l)ovosli<i;(l, mot (k'/o oon oliehaivjo voi-nil.

IJoliaIx'o door (U^ voili,i»iioidsk]opl<ast on i\o /ooovoii hosolii'oxon

k()p|H'li 11,12,' zijn (k' j»orshnis on do /niuhnis ook nou', (/io wcdcM* do

soliomatisoho fi,i;iini- 4, lol looliclilinu' l»ij {{[' Wix. I, 2. 'Aj Nci'liondcn

(k)or do kraiioH /\, r.^, /',, y, on in \crl»and lo broiifion rnot oon Inciil-

poinp /, 0011 verklikker / on oon \aciiummaiioinolor ///. Het fiolMMiik

dat van (k'/o imlpiiirioktiiiiion in hot hoch-ijf of hij dv \o()rl)ereidi)i,t:-,

hot montooi'on, ondor/o(dvon. (h-ojjon, hioliiloihü' niakon, ^emaakl \\(ti'(h,

helioen niet vorder te woi-don toouohoiil. Hol spreekt van /oll', dal

de [)oinp niet in eene eironkitic wordt iii^ekisoiit, voorikit /ij mol

geshjten /iiif>- cii persleidin<2: hiciitledi,ii' f^epompt kingen tijd •••ek)open

heeft en (kxarhij hot ^'aonnm onxei'ajKk'rd uohk'xcn is.

Ik wil nog opmerken, (kit van hot hoginsel der oheko[)pehng in lig. 5

aangegeven ook dikwijls niet voordeel gein-uik gemaakt kan xvorden

wanneer men wijde hui/en Ie kopfielen heeft, en zich daaraan geen flen-

zen of moeren en tappen hovinden (of hol idol i-aadzaam is (kv.o aan te

brengen). Fig. 8 geeft de handelwijze aan, die alsdan gevolgd wordt. K\,

K\ en K\ zijn losse stukken, die men sohuift op de te koppelen huizon

h^ en l)„. Met de caontehoucringen K'.,^, K'.,^, K\, K\, K\^ lirengt

men onder hronzen trokhanden do slniling tot sland. K\^ en 7\''„„

dienen voor het inbrengen of aftapj)eii der olie. ()[) deze wijze gelukt

het altijd in korten tijd een volkomen Inohtdioht sluitende koppeling

te maken. Ook bij het aansluiten van ^\v pom))i)uizen aan do leiding

is bij /*! en ƒ„ zie lig. 1 \an dit nii<ldol parlij golrokkon op oon wijze,

die uit de figuur (hiidelijk is.

Aardkunde. — De Heer van Bemmki,1'',n biedt eeno vorhandeline:

aan van den Heer J. Lorié, golitold: ,fBi-sclirijrimi ran <'<// n/e nietiive

</ron(lhon'/i(/<'N." IV. Deze wordt in handen gesteld van de Hoeren

VAN Bkmmi<;i,kn on \an Dikskn om daaroxer in de volgende xorgade-

i'inii,- xorslaii,' uit lo lironi^cn.
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^•»'|| tic l'Ktckcrij Wdi-dl ;i;lli^fi)u(|cii <i, diMtr den Meer M virriN :

I". I*. <'. kitviM, „|)it' l'';iiili;i (Ier l\ icidr \(»ii 'IViiiojoli iii ^\'(^s|-

rxiiiK'u :

'1"
. \\ . I>i',i!(i'r ,/Ziii' (icohtLiic do ( '(»|»|KMinmc- iiiid Nickci'ic-

t;d('> in Siii'iii.-iiii I l(illaii{|iscli-( iii v.uin ""
( )\('rdnd<k('ii uit ^ Sjiinndiiii-

ÜCII <1('S ( JcoluLiix-licii lu'icll.s-Mll>cillli> ili Leiden" ; A. d(K»r den I leer

VAN IllvMMKI.KN: „ I )il> Svslciii (S|j('l, 11 Cl— Il,<>j" (Oseidink nil

,,Zeilsi-lii-iri liir Aiior.iiaiiisclio ('litMnie").

Na ivsuMilie \an licl Ueliandeldc slidt de \'(i(>r/,iller de ^'el•üadel•illL^

\

(11 Maart 1903).



KONINKLIJKE AKAIli:.MIK VAN WETHNSCllAPPKN

TE AMSTEKIIAM.

\KKSLA(; \.\X i)K (iKWO.Xl-: \ l':K(;AI)KLMX(i

DKK WIS- KX XA'l'l' f KK l'X DK; K AKDHELINC-l

van Zaterdag 28 Maart 1903.

]^ntir:///('r : dr lieer II. (i. \ \N \)V. Sandk 1'. \KiirvzKN.

Sccfclnris : de lieer .1. D. \.\n uv.w Waals.

I IsT iï O TJ ID.

Ingekuinon stukken, p. 07»".

In AIciDoiiiini Dr. 11. C. Diiumts, p. ü7'J.

Versli»^ over eene vcrlniri(l(>liii<^ van Dr. .1. Lukik: „IScsclirijvin;^ van cpni<;(' nicuwf grond-

boringen", p. 680.

Til. Bk.huf.n.s: „liet j^ednig van ocnij^e organische .:iircn te;^enover metalen der eiriiini eu

\ ttriiimgrocp", ]). 681.

1*. II. S< iiorrK: „Hetrekkingun tusscheii diagtjiialeii van parallelotui)cn". ]). 683.

G. VAN IrK.itsoN: „De aanta.stinj; van eellulüse door aërobe nükro-orj^aiiisnieii". f Aaii;ceboden

door den Heer Al. W. Bki.tkiiin( ic), )>. 686.

J. H. Bonm;m.v: „Eenige nieuwe onder-eambrischu zwerfblokken uit liet Xederiandsehe dilu-

viiiiu". (Aangeboden door den Heer J. W. Moi.i.), p. 686.

C. A. Lomtv i)K BitrvN en C. L. JrN<;ir.S: „Dissociatie in en kristallisatie uit vaste oplo.ssing",

1». 6'.)8.

E. II. EiJciiM'U: „De omzetting van diplienvljodoniumjodide en -oldoride en hare snelheid".

(Aangeboden door den Heer C. A. LouitY ok Buivn), p. 700.

J. J. 1ji.vmvS.mv: „Nitratie van symmetrisi^Ii diri'itroanisol". (xVangeboden door den lieer

C. A. LoMuv i>K Bkivn), j). 705.

G. B. HfniK.NKA.vD: „Over een liisenrose van deu St. Gotthard". (Aangeboden door den Heer

1. L. C. S( iiudi-.DKi; VAN DK.it Koi.k), p. 707.

r. 'J'i,s(ii: „Over den brekingsindex van gesteenteglazen". (Aangeboden door den Heer

.1. L. C. S<iiK<)Ki)i-.K VAN DKit Koi.lv), p. 710. (Met eeu jilaat;.

,]. ,J. v.vN L.vvii: "Over het verloop der waarden van h bij waterstof in verband met een recente

fjrmule van Prof. van dkii Waals". (Aangeboden door den Heer ,1. D. v\n dku Waai.s, p. 713.

11. A. LoiiKNTZ: „Bijdragen tot de electroneM-theorie", I, ]). 72'.i.

H. KAMK.iM.iNiiii Onnks cti H. II. FiiAN<is HvNDMAN : „Isothcrmcii van twee-atomige gassen

en hun binaire mengsels. V. Nauwkeurige vulumenometer en meiigtoestcr', p. 747. (Met 2 i)laten;.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 754.

Vaststelling der Ajuil-vergadering, p. 754.

Hel l'nH-es-\('rl>;i;d i\rv \(»i-iue \cruuderiiiii wordl gelezen en

noed.iiekcunl.

Vcislajicn der AldeclinL^ Xuluurk. Dl. XI. A". 1002,3.
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T')(^ llcci- \"\\ r>i:MMi:i,i.N Im-i'!"! Ucriclit lic/.oikIoii, il;il hij vcrliiiidi'rd

i^ i|i' \ crLiatlcriiiL; Ini \r woiitii.

Iiiiii'k(»iiHii /.ijii :

I". .Missive x.iii (li'ii .Miiiislcr x.ni HiiiiiciiI.iikIx-Iic Z.-tkcii i\t\. |()

.M;i;irl l'.MI.'i mei xcr/uck om Ucriclil til' er NCilcrlaiMlsclic Liciccrdcii

/ijll ('11 /.(Ml j;i, welke liei'cid /.icil lillilcil I le/.w ;l;ir \ ail > I vi jk>

sclialkisi Ie iaieii al'\ aartliucii naar hel I'' ('diiLiro \aii l(>eu('|iasl('

Sclieikiiiide. (kal \;ui 2

—

H .liiiii l'.IOi! Ie 1 >eili jii /.al worden ucIkhkUmi.

I )('/.(' ini»i\(' /.;d lieaiil w (Kird worden iiiel de inededeeliiiL;', dal de

ll(.'t,'ivii (". .\. I.omn Dl. Uia VN en S. llotx.KW kixMF l>ei-eid y.ijii de

|-voii"0(>riiiu' l>ij dil ('oiiures Ie Ncrleucnw (loi-diucn. waarliij /.al o|iii'('-

nierlvl wdideii dal eerslu-eii(»(,'iii(le reeds door liet I )e|)arleiiieiil \aii

h'iiiaiilii'ii is aaniicwc/cii als \crleLicnw (lordiucr in /ake liel Siiiker-

vraa.ustiik.

2". .Missive \an den .Minisler \aii \Valerstaal. Handel en XiJNcr-

lieid <\a\. *.> .Maan lltO."! waarin liericlil wdrdl, dal op de IteialiiiL!-

\aii licl sultsidie Xdor de ( ieolouisclie ( 'oinillissie xoor liel |(H»|ieiide

jaar oviU' is ucsleld. \ oor keniiisLicviiiu' aaiiii'cnoiiKMi.

.')". ("irciilaire waarin wordl nie(leu-e(leeld. dal liij uclcucniicid \ aii

den lOO-'"'" Li('li<)(ii-|edau' \aii .Ikan Moi.vm, de Ihni.uaarsclic Akadcaiiic

\an ^^ ('leiiscliappen lieeCl liesloleii den naam \aii d(>Z(Mi ucIiMM'de \v

\er(M'ii\\ iii-en door liel inslejlen \aii een prijs \aii 10000 Kr., welke

\(ior liel eersl in l*.)0."i en laler om de 5 Jaar /.al wdrdeii niliicreikl

aan den sclirijxcr \an liel iiesle werk oxcr \Visi<iind(' (in den iiieesl

nilLiclireiden /.in.

4". ('irciilaire \an de 7.")^"' \'ersaiiiniliin,u' der ( iesellscliafl |)eiiisclier

Naliirroi'sclier iind .Veiv.le \aii 20 lol 2(5 Scplemher Ie ( 'assel Ie liondeii.

Ueide circulaires werden \(ior kenisucN iiiu' aann'enoineii.

5". Schrijven \aii .Me\ r. de \\'ed. T. Zvm.ii'.k' S( iioi.ti'.n. waarliij

/ij hel loloiiraliscli porli-el \aii wijlen haren («cIiIliciiooI aan de

Akademie aanliiedl .

Zal heaulwdord wor(|eii md een sclirij\cii. waarin de dank der

Akademie wordl lieliiiud.
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\ crdrr i>. iii^ckoiiicii lid Iktm-IiI \ aii (>\ i'rlijdcii \ aii den Ilcci-

HENDRIK CORNELIS DIBBITS,

welk l»('i-i('lil iiK'l een hrid" \;iii rouw lick l;iu' is lifaiitw (lurd

De \ ooiv.illci' Ih-ciiuI hulde aau /.ijiu' naL:('(laclilciii> in de

\(tl;icud(' \\()(»rd('u :

\ oor de xici-dc uiaal in dil /illiiiüsjaar \<'r-loor ou/.c afdc*'-

liiii^' ('CU liarcr Icdcii door lid oxcrlijdcii \au dcii oiid-lioou-

Iccraar II. ('. Dihiuts o|) ()4-jari,u('ji IcH'flijd, Ie rireclil, waar

hij lid üroolslc ucdecllc \aii /.ijii Icxcii had dooriiclu-aclit.

Hij was daar lichonMi cii opücx-ocd, had daar /.ijiK^ akadc-

iiiisclic sliidÜMi xolhracht en er \an 1S7<) lol IDO'i drii Icov-

slocl van de aiioruaiiischc schcikninh' inLiciioincn. Alleen (!<

jaren \aii 1^04 lol 1S7() hraclit hij als doceiil liij hd middelbaar

onderwijs |e ZuU'eii en Ie Aiiislerdain door. en hel is ^•o()ral

ii'ednrende /ijji xcrhlijl' in laatsliienoeiiide plaats, dat hij de

iiitkoinsleu \an zijne onder/.oekijiLicii en |»roerneininu'eji in hel

iiiaaii<ll»lail \-oor iialuiirw-denseliappeii bekend maakte. De/.e

onder/oekiiiLicii lielrolleii de dissociatie \ aii /.(uileii iii w ateriu-c

oplossinu'. de oploshaarheid \an /.ouleii iii water en liiinne

dnbhelc oiitlc(liiii:. het w .'.IcrLichaltc \aii /.oulcn en/,., en deden

DiMMiTs kennen als een nauw kenrii:' \\ aariiemer.

()i:/e /j'llinucn l>e/oclil hij aainaiikelijk /.elden. in de laatste

jaren in lid udieel iiid, /.oodat xcle oii/er hem wciniu kend(Mi.

maar /.ij <lie hem nieei- oiiliiioellen, waardeerden den eerlijken

Iteseheideii mail. aan w ien wij na lid neerle.u-.üeii \ an /.ijn amUi

iioi:' zoo Liaarne e(>ni,u'e jaren \an riisi had<leii toeii-e\V(Miselil.
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Aardkunde. Dr Ilrcr \W I)ii:si,n luciiul. ook nainciis dcii lieer

\ \N lli.MMKi.i.N. Iiel \(ilücii(lc \(Tsla,n- uil (»\ ci- Dr. ,1. Loi{ii:"s

\ ('i"liaii(l('liiiL:' : <t l)<schrijrmii>ii r<ni iiukjc nii'iiii'i' (in.>n<ll>oriiiii('ir

.

In Ik'I. o|i (|<' \orii:(' Ncruadcriiii:' iiilu<'l»raclilc. JaarNcrslai:- der ( ico-

lo,U'i>rli<' ('oiimii»i(' werd mcdciicdccid, dal Dr. Lokik lid oiidciv.ock

o|) /.ifli liad uciioiiicii \aii de aardiiioiislcfs uit ('ciiiucï nieuw e L^q-oud-

liorinucii arkoiii-^liii', en Icnciis de ^llli^|)lll Ie 'I'cr Xeiizcji /oude in

U(\U'eil>('llOII\\ IM'IIM'll.

In de \erliand(din,u' di(> o|t diezelfde \('i-«iiid<M'in,u- namens Dr. Lokik

is iniicdieinl. en in onze handen is u-es|eld Ier \\\\\o \an een \'eislag',

heeft deze (h» nill<oins|en \an zijn on(h'rzoek sanieimcx al.

In de sluis|Hii xond I )i-. I.oitii' op eene dieple \an I lol "i' „ AI.

de (i\ei'l)lijfselen van een ondcM-aardseli Itoseh in eene oj) zand ruilende

\eeidaa,Lr. vol iioonistroiiken. In (h' slüis[)nl zijn ojigeveer (UIOO AD

xcen en honi nitg-egraven. Het houl was afkomstig \an eiken, i>enken

en hoofdzakelijk deiuien. De hoomen zijn op het xeen gegroeid, niet

op (h'ii daai-oiider liggenden zandgntnd. In xeiband met dit feit. eii

mei (h' hoogten van vloed en eb, wordt de belangrijke nilkomst af-

geleid, dal de bodem Jiier ongeveer (1 M. gedaald is, sinds het begiji

i\v\- \cenxormiiig, en later met eene laag zeekkM bedekt.

In de tweede plaats oii<lerzoeht Di'. Lohik grondmonsters uit een

negejilal boringen. I^ejie daar\an \\rv(\ verrieht te Walsoctrde in

Staats-N'laanderen lol eene die|»t(> \aii .'>() .M., en de oxei'igen in het

-Maasgebied \'ooriie. ( )\('rllakkee, lloeksche ^^'aard, LIsselmonde), te

IIellevo(>lsliiis en Nieuwe Sluis, Xumansdoi'p, Ooltgensplaat, Hoogvliet.

\'er.seheid("iic niet onbelangrijke uitkomsten werden daai'bij verkregen,

t«M) opzichte \aii xerschillende \raau-lnkken: zooals omtrent de bovenste

eu eene tweede diepere \^ri'/i/>f(/i/ iii hel \e(jerl. allu\ium. de diepte

x\aarop het Diliiriinn ouder dal . l/////v'////Mian\angl, eji hel xoorkomen

\an eeue l'i'i'li(iir-\iv,\'^.

I". De diepere \eeulaag \\('Vt\ bereikt op IMol D.»).") M . bi j X u uiaus-

doi'p. en o|t |S lot IS'/, AI. bij Xieuwesbii>. terwijl I
'.) Al. de gi-ootste

diepte is, waarop die diepere \e(Mdaag lol nog toe l;('\ ouden is. Door

deze waarnemiiiLicn zijn. in \erband met d<' uilkoms|(>n \an vi'oegei'e

onderzoekingen \a)i boriiiLK-u door Dr. Loiui:, weder nieuw e sehakels

ge\(inde)i in tleii kelen dei' uro(»le bo\eu>le \eeidaag, en i\vv tweede

«liepere \eeulaag, tii^sehen lloogxliel (in Msselmoiide: en Ter .Xeuzeii.

'1" De diepte, w.aarop hel Dilu\iuni aan het \ oorusehe kanaal

aanvanul. bedraagt 2(» iii IWX) .Meier \ 1'.

•')". Ie \\al>oor(le UI \\'aalseli-\ laaudereii \augl eene Tertiaire

laag aan op 2'.l.r) Al. \. I'. Ier enkel Allu\ium, \\(>lke tot

I

I

I
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42 M. A. I*. is iiaiiLJcltndrd : /ij is nis ociic (hhNt^Ic IMiocorji-

V(»niiiii2' ( 'or.-illiiK' craü-, svstriiic Dicslicii liofkciid uil ('ciic iiiciiio:te

\;m lussiclcii : licii >ooi-|<'ii \aii I »r\o/oi-ii. en cciiiüc llractiii i| i( mIcii,

liaiiiclliliraiicliii'ii, ( iasIci-oixKicii. He joiiüci-c laiicii lii>^cli<-ii dc/.f'

I^liocccJivoniiiiiLi- cii iicl Allii\iiiiii oiilla-ckcii.

Ten laalsic \\<'r(l('ii 'I (licpc IxM-iii^cii iial»ij lOiiidlioxm hij \\'(»('iis<'l

• '11 l>ij Straliiiii, oiidciv.oclil. 1 )(• iiilkom-i daarxaii \\a-. dal hier

wciiii;^- Ncritaiid Uolaal lussclicii de la;j;('ii dc/A-r iial)ij clkaiKk.'r

,U'('l<'<i('ji(' plaalscii. Ii('l,u('('ii Ir xcrk laren is uil den Iciisxonii dei'

diliixialc ar/.('lliii,Li'(')i. 'J'c Woeiiscd liii-ucii 'M) Al. Zaïiddiiiiv iiim op

(ifiiMldiliiN iimi lol r)4 M. : Ie Slraliiin koiiicii hclaiiLii-ijkc af/cIliiiLicii

van klei ol' leem liissclioii lid Za!iddilii\iiiiii xoor, on o]» 25 Al.

\aiigl Ik'I ( iriiiddiliiviuin als ccii ui-ofzaiid mei kciljcs aan.

Aaiiji^o/icn door Di-. Lokik's slocds xdorioc/.cl oiidcr/ock \aii de

lali'ijkr horinuci. die llians in Xcdcriand xcri-iidil worden. i)i\/.r

kennis \an de ondoi'iirondslau-en en \ (trininu-eii weder i> nilüchi-eid,

liehhen wij de eei" aan de Akademie xoor ie >lellen de/e bijdrage

in hare werken op Ie nemen als X". 'A'2 \an de Aiededeeliiigon

onüienl df (leolouie \an Nederland, xer/aindd dooi- de ("omndssie

\()or lid ( leoloüi<c|i oiidcr/.oek.

/ )i' rcrshhpiiTcrs :

J. Al. VAN l'.KMMKLKN.

(i. \ AN Dir.SKN.

lA'i<li'ii ril 's-f Irarriilidiii'. Minnl \\)(Y.\.

Scheikunde. — De lieer Tii. II. IIkiikhns dod cene niededeelini*-

„()ri'r lii't iii'dridj fiiii ciiniii' oitiiiinsrlif ziiiuii huiciiorrr nn'hllni

(Ier c/f/init- cii ijllnn niijnu-p.

I. ( )nd<'!- de i'i'tznn'n koiiil hier in de ecisie plaal> hel ////V/v//Ci'////'

in aaJinierlKinu-. 1 )e Ibrniiaten ^\vv indalen der eerinni.ui'ocji kiinieii

ii'tMnakkelijk lol krislallisatie i>('l»i-aehl word<Mi en le\eren hierliij

dnltl»ell)reken(le pcnlau'ooiidodekacMlers. tei-wijl de lonnialen \aii

/irkoniiiin, llioriiim en \aii de nidaleii der vil rininuroep ueniakkelijk

upioshaar zijn. Alen lieefl diis aan aimiioniiiintorniiaal, waarhij een

weiniu' niieren/iinr Li'e\<te.Li(l wei-dl, een iiilninnlend middel, de melaleii

<\r\- eei'iiimüroep \an andere /.eld/ame elemeiileii Ie scheiden en

ander/.ijds kan iiieii \aii de niiraleii \ai! rerinm of lanlliaan uclirnik

maken, om de aanwe/.iLiheid \aii micnMi/.nni- naasi andere \liieliliu-e

/Jiren aan Ie looneii. De rormiaicii \aii indalen ^\^^\' )iltrnini(jr(u-it

zijn moeilijk lul krislallisalie Ie lireiigeii. (oplossingen, die hij kook-
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llillc L!('f01ll'clltr('('l't| /.ijll. Wnnicii ll.l cciliL^c lll'cll I |-(»cl(c|. ('II I;||('I1

ii.i l( H'\ ot'^cii \;iii w.ilcr ccii wil pocdcrx oriiiiii hc/.iiikscl \;illi'ii. tl;il

iiKiciclijk (liHir \\;iicr, uciiuikkclijk «loor \(>r(liiii(l iiiicrcn/.iiiir (>|il;<'I(»>I

wordl. I>il lt.i>i>cli luiiiii.-ial k-i;il liij Likx'iliillc ccii Licci oxidc .-iclilcr.

dal door .Mvkicsm Mtov lid dxidc \;ni «'cii iiiciiw riciiiciil weid

aaiiLic/.icii. Hij iiadcr oiidcr/.dck is iiiij üclilckrn. dat lid ij/,cr l>c\allc

('Il dal door \ (lor/iclili.u'c inccipilalic iiid /.w a\ ('laiiiiiioiiiiiiii |ii-('|iai'aldi

konden xcrkrcLfdi worden, die in Liioeiliille wil iilevcn Het altsor|)-

tie>|»eklrniii \aii o|»lo>>inL;en. die op de/e wij/.e u('/.ni\crcl waren,

wees op een lioou jiciialle aan rrlmiui. dat /.ieli Ironwen> in hasiscli

forniiaal /al iiaaii oplioo|)en, even al> in hasiscii nilraal liij toe|(a>si)i<:-

der sclieidinii-^melliode Naii \\\\\n en 1)1 nskn. I )(' nilkonisl \aii dil

oiideiv.oek lieell niij in Iiooüc male doen Iwijrejeii aan lid liesiaaii

\an lid eleiiient Icflniini

.

\\'or(lt liij lid hasiscli loriniaat een wcini.ii' a/ijn/niii- ,n'e\'oe.u<l. /.oo

ontslaan weldra fraaie piramidale krislalletjes \an een diilihel/.oiit.

die door een overmaat \an a/.ijii/nnr of mieren/.uiiidpLielost w (trdeii.

Im'Ii analooLi' dnl)l>el/oiil i> liekeiid \an acetaat en tormiaal \an lo(»d.

maar. terwijl loodformiaal lol de moeielijk oplosbare /oiiten helioori,

slaan wij met de moeilijk opktsltare diihliely.ontdi der \ I1i-iiimür<>ep

Ndor lid ,u('\al. dat heide (•omponeiilen in liooue male oplosliaar /ijii

en moeielijk lot krislallisalie Ie lireimen.

II. ( ).njri'1ziircii . In lid jaar l(S<,)5 werd door den H(hm- P. ^\'AA(;K

hekeiid u-emaakt. dal melk/.nnr md indalen der ylIriiiniLiroep moi'ielijk

oplosUare NcrlMiidiiiLien le\ert. en /.onderliniicr wij/.e \iiidl men in

de ('liemiker/eitiiiiii (I.SilÖ. hl/. 1072) de/e readie opLicuexen als

kenmei'keild \(>or erhinm. Dil is (jiijiiisl. men lieefl liier md eeiie

Liroepdi readie te doen. en wel naar weers/ijde. A nimoniiimlaktaat

doel in o|)lo>sim:('i) \aii vttriiim. erlHiim en vtterliinm na korleii

lijd lirninaelitiu dooix-liijneiide ^plieroides (50— HO/i) oiilstaaii. die

een l'raai polari>alie]<rni> \ertooneii. in >lerk \erdiinde oplossingen

ook naalden \aii 100 120//. In leiienw oordiLilieid \ an \ rij inelk/niir

is de reaklie tol de \ tlriiiniLiroep heperkl. (dvkol/nnr kan lid iiielk-

/iiiir \er\ aiiiieii. laiiLi/amer Ireedl (|e reaktie op md f(-o\\ Ixiler/niir.

no;i' Irancr md iso-oxvlnder/iiiir, /ij hlijfl uit md j:?-o\vl)oler/niir.

I >n> eeiK' izroepdi reaklie op de \ 11 i-iiiniizroep en aiider/ijd> opff-o\\-

Nel/iireii. \ oor lid op^polell \aii \tlriiiiii kan melk/nnr in Lie\ (leliLi-

lieid en \ liiï^iieid ^\vv reaklie niet md oxaal/nnr ri\ aliseereii, daareii-

leticii lieeji \ 1 1 ri 11 111 11 i 1 raa I in lid liakterioloL;i>eli lahoralorinm ^V'v

l'ol, Selio(»l rec(U L!()('(|c dieii>|en l>ewe/eii \(ior lid opsporen \aii

iiielk/niir in L;i>tiii,u>pi'odid\leii.

III. Alliili'illnsrli, iliLit rlxni :n II n. .Vppel/iiiir sliiil /icIi liij de o\ v \el-
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/Jircii ;i;iii. 1 )(' w i jii/.iircii cii lid cil rdcii/.iiii r IcNcrcn Liciiuikkclijk

oploshai'c \('rl»iinliii,u('ii.

Van \('cl uiccr liclaiiii' is lid Licdmii' \;iii //(in/s/cc/iinnr, rcccU l>ij

\i',,(.o,.|-,- Li('l('oc)ilici(l l)(•^|>l•<»k('ll iArcli. Xccrl. IIXM, lil/.. OTi, \aii

riiiiiaar/iiiii' cii de iiaasi \crw aiil<' (likai'hoir/.iircii. '

i

liihidi'zniir >liiil

/.icli iiaiiw Wij lianisiccii/.iiiir aan. «Ie rcaklic is cclilfr iiicrkltaar

\ rrlraaLid cii de krislallcii \ allfii k Iciiici' uil. /'///v»//-/}'// :///// üar.Li'rmak-

kclijk oplosltarc xcrhindiimcii. Icrw ijl lid indLlnrr niniiiihiuinnJxirii-

sh'i'ir.niir iiid cd-iiiiii cii laiilliaaii \ crliiiidiiiücii lc\('rd<', <lii' in \(tnii

('II ariiidiiiii'di iiid \aii de Micciiialcii Ie oiiddx-licidcii waren, lid

aiiiiiiuiiinni/.oiil \aii iiiiili'im'iiiiir uccfl in oplossingen \an nidak'ii

(\('V (•criniii- dl vllriinniiroci) ucdi ncci'sla.ii', I crw ijl locxocLiinu \aii

<i iinnonniinj'iiiiKirihil spocdiu' k'rislalli.salic \;\\\ scherp (iiidijnde rlioiii-

lioidalc plaatjes (7()f/) ten ucxoluc lieeri. .VI de/.e riiinaraleii licMx'ii

edicriij lorni, lid (Uitstaan \an nieiiukristalldi wordt iiiln>.'>clien

lieperkt door iiieerdcre oplosbaarlicid der rninaralcn der vllrininurocp.

I )c ('iiinarateii <lcr ccriiiniurocp /ijii /.oo moeilijk oplosbaar, dal

ccronitraal ü-oede diensten l»ew ij/.eii k;iii voor o|isporiii:i' \an /'/////'/'//•-

:///// iKKist iiiiiliniciniir en /clfs \oor kw aiititatiexc sclieidinu'. Addilie

\aii broininiu aan ruinaar/nnr l(Mdt tot s-tl'ihroonihKrtistccit-.iuii-. lid

ii'cdrau' van lief laatsl^eiioenidc heantwoorde iiiel aan dal \aii fnniaar-

/.nur, maar kwam met dat \an maleïnc/.iinr oxcrecn.

\ aii mdliviriimaar/.nnr /.oude men. op lid u-cdrau' xan pvrowijn-

/niir afLi<"i''*"dé, \rij oplosbare Ncrhindiiii^cn xerwacliten. \Oor itakoii-

/iinr dl citrakon/.nnr wordt dit door de proef' hex-estiu'd, daarcntcueii

i'eaLi'cert tiiiniioiinim-iiii'sdhiiKiKt in oplossijiucii xan melalen der

ceriiim- en _x ttriiimuroep "ip de/.elt'de vx ij/.e als lid snccinaat en

1'iimaraat, alleen xoel trauei' en iiid kleinere kri^lailcn (15 'M)^).

Wiskunde. De lieer ScnoiTi'', spreekt oxer: „ llctrcl-l/iniifn

tu.'yschi'/i i//if(/(>/h(/t'ii rtiii ixirnlli'lohijx'ir , met lid strexcii door oen

eenx'oiidiü' xoorheeld aan te xx ij/en, hoe liet moLicIijk is, dat oiider-

zookinii'cn onilreiil nieerdimeiisionale liuiireii leiden tot nienxxc slel-

liiiu-en omtreiil fiü'uren on/er driedimensionale riiimte. Dit xoorheeld

iieefl, /ooals de titel aanueefl, helrekkiiiü op die liunreii, xxclke iii

de ruimten met meer dan <lrie afmelinucn de hekeiide reek> xoort-

zellen en daar(mi iikM den lamilieiiaam xan paralleloiopeii kniineii

vvt)rd(Mi aaii,U(Mlnid ; daarbij xxordl hier onder diaconaal dan sleeds

een lijn xorslaan, die doen- hd iiiwondiiic der iiigesloleii niimie

heen — twee oxerslaaiide hoekpniilen xereeiiigl.
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li'pisf'liiii'lit. fifirdllfloiirniii,

Fiü-. 1.

ntiriilli:loiii/)ndaiii, . .

.

Nu k;iii Ik'1 i'crsli'iis de ;i;ui(l;u'lil 1 rekken, dal liel aaidal diagonalen

\an hel |iai-alleI(ilo(»|) /.ieli verdnhhell l>ij lid lelkeiis l(>e\oeucii \aii

een ni<Mi\\(' arnielin,!:-. lerwijl liel aaiila! der de (iiiiinr liepaleiide

u-,.o-,.x(.||s, lioe\v(d eorsl i^rooler dan liel aantal dia,<i(tnak'n, minder

siork jumii'roeil dan dil ; (lil woi-dl toe^-elielil door de xolucnde kleine

laltel. waarin onder elkaar de hij elkaar belioorendo waarden \an

hel aanlal // der afmetini>eii, het uaiiUil d der dia.i'-onalen en lie!

aaiilal <j der hepak^iide gegevens zijn aaiigeAvezen, terwijl de helee-

kenis \aii // later wordt opgegeven.

// 2 3 4 5 (5 7 8 9 JO . . . . y/

<l 2 4
;

8 !16 32 64 128 250 512 .... 2" '

(j
' 3

I
6 |J0!l5'2i:28i 36 : 45 5.5 .... \ n {n-\-\)

h 15 ï()42 99 219 4(;() .... 2" » — 1 7/ (y/—J) — 1

llieriiil Itlijkl dan ten fireede, dal men hij de eonslrnetie van

parallelograin en |)arall(dopipediini alle diagonalen als l»epalende ge-

gevens gehrniken kan. doch dat <lit niet nie(>r het geval kan /.ijii

hij hel parallelotoop /\, met \ijl' en hij de daarna \dlgende parallelo-

lopen l\,. I*. . . . met nog nieei' afmetingen. Kn daarnit xolgt dan

weer ti'ii di'rd(\ wat hier hoofdzaak gaal worden, dal er Insschen

de 1() diagonalen van /'*, ininsl(Mis één helrekking heslaan moei en

dil aantal heirekkingen hij /',,. 1*.
. . . acl.lereen\(>lgeii> tot .'52 21

of 11, ()4 2.S of :}(),... klimmen moet. Wil men dan ten r'nrilr

de/e heirekkingen opsporen. en doet men dil door de lengte der

i-ihhcn onder de gegexcns op te neiiKMi . dan hlijkt. dat de s(mi

i\rv \ icrkanleii dei' «liagonah'ii. stcM'ds gelijk aan de scnn der \ ier-

k.intcn (h'r i-ihhen, lexcns hekend is, en er nu \erdei' Insschen de

diagonalen nog slechls homogene xcrgelijkingeii optreden. waar\;in

hel ;l;illl;d ;ds / in de h()\('n geu'i'N »'ne l;d>el is aailgewe/ell; /.otxlal

/iell reciU hij hel pa ra 1 leloloop /', ccil hel rek l>. illg Insschen dr di.'lgo-

nalcii (ipdoi-l. De/e c'en\(Midige hetickking kan als \ olgl worden
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iiil,ii('s|n-(ikcii : N'crdccll incii liü. 'I> de aciil li(>ck|iiml('ii \;iii ccil

(Ier ;iclit li('ur<'ii/.('ii(l<' |>ai';ill<'lo|»i|»('(l;i der \ icrdiiricii'-idiuilc liüuiir iii

twee g)-oo[)oii (.1,, /!,, .1,. .I,i en />',, /A, />,, />',; )ii<l aaiiLiiriizcndc

li()ek|>tm((^ii, dan is de som \aii de \ icrkaiitcii t\i'V in de \ icr |ninl('n

.1 iiilkoMicndc diaiioiialcn .u<'lijk aan de xnn \aii d' \ i<'rkanlcn dei'

\i('r oNcriucn, die in «Ie |(i'.nl<'n /< nilkonicn. \']\\ hicrnil \i>\<j:\ dan,

als (> hel u(Mn(M'ns('lia|>|><'lijk midd^ai der aciil diaiz'onali'n is, de

\('rji,t'lijkiiiii'

(>r in wdorden : Vcrdccll men de aciil lio('k|»niilen \an con iiarallclo-

pipcdiini in twee <>i'o(>|)('n \an \ icr iiici aaiiürcii/ciidc |innl«'n, dan is

de som \an de xierkanlcn der afslandcn xaii een ü'elieel willekeurig

pnnl (^ lol de |)iinten \"an elk der heide \ier(allen de/eÜ'de. ( )nder-

slell men nn nou' frit i'!jf<l<\ dal dit pnnl ^Mnel liel |»arallelo|)i|»ednni

in <le/,elt"de driedimensionale rnimie, laai mij /cuu'en in on/.e rnimie

ligl, d.'iii x'indi men len slollc de xolufndc in on/.e >|('re(Mnelrie lelmis

hehooreiide stelling:

„\'erl)indl men i (ig. W) eeji willekeurig puni () dei- rnimie mei

,/lwee \ierlallen \an niel aangrcMi/ende lioid^pinilcii eens parallclo-

//pipcdnms, z,oo xci'krijgl men Iwee \ierlallen \an l\ nscLmiciUcii,

,/\\ aar\OOI- d(> som der kwadralen de/.cdl'de waarde lieelV".

1 )ey,e eeiixondige slelling, die ik lol lieden in geen leerlxudc aaii-

Irol", wordl nalnnrlijk giMuakkelijk liewczeii: men Itelioefl er sjcclils

de rormnle xoor de mediaan in etMi driehoek xoor Ie kennen. .Mei

lieliiilp (le/.(M- roriiinl(> \ iiidl men, dal — o|) niel \aii d<' |ilaals \aii

(f jit'liangende groollieden na de som \aii ^^.1,'^ en <> A," door

tweemaal (>('[... de som \an ^ > A.,' en ,1 ^V/"' door tweemaal Lf C'
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('II l\\ rciii.i.il <l(' sdiii \.iii ' ^
^

'i
., <'ii ^^^.!| «liMtr \ icriii.ial ( > M " kan

\ ('r\ aiiLït'ii \\(ir(|('ii; waaniil dan Mijkl. dal iiirii voor de heide in di>

slellini! UeiKieinde MtlllllK'll iip (U'-.ilj'tlc liiel \ all (^ a riiaill!('ll<le

l^iMx»! lieden na de/.ell'de waarde, nanielijk \ ieniiaal (> M\ vindl.en/..

Ten skdie /.ij u|t;^-ellierkl , dal liel liiel oii^ d((el i>, /.ij liel ook

slci'lils ceniLieii nadruk te leLiLicn op liovcnslaande naar liel scjiijnl

lot lieden loe\alliii ono|Hi('nK'rkt licldevcii slelliiiü. l'jvciiiiiin. dat liet

er oii> om Ie doen i> te laten nitkoineii. dal l»ij elk |»arallelol(»o|»

l*u ''< diaiidiialeii en de rihix'ii gelijke soniineii \aii \i('i'kanl('ii leve-

ren en alle nioLï-eliJke l>elrekkiiiii-eii In^selieii dia.Lidiialen onderliiiü'

/icil in den l»o\t'ii aanuc^'eveii \(H-ni laten \(»orstelleii. Terwijl wc

liiervdor \crwij/,en naar een eersldaaii^ in de „.\rclii\-es Tevler" xcr-

scjiijneiide sliidie. Iierlialeil wc liier, dat de/e k(»rle iiiededeelillii' haar

oiil>laaii dankt aan on/e he^certe ook aan iiiel-w i^kiindiucn \aii

prolo^ie dooj- een eeiix'oiidii;' \dorheeld te doen /ieii, hoe de studie

<\rv iiieerdiineiisioiiale ineetkiiiide o. a. ook tot di' oiililek kjiiu' \aii

nieuwe >lelliiiu('ii \ all plaiiinietrie (•!' sterecniielrie \«iereii kan.

Bacteriologie. Xamens den lieer 1)|;vkkIN(K Wordl eeiie niede-

deeliiiL'' aanuchodeii \ aii (U^w lieer (). \ an I'I'I'.kson o\cr : „ I ^i'

ildiitilsliiKj i'dii (wllilliisi' diidi' iicrolx' miL'i'ii-oriidiiisiiii'ii ."

(hezr iiicdi'drcliiiL: Z.il Wdiilcii n|]i:('iieiiieii in licl \ ciski^ ijcr veliii'iKlf vcrii.-tilciin^ ).

Aardkunde. De lieer Scnoi tk hiedt naineji.s <leii lieer AIoi.i, een

inededeeliiii'' aan \aii den lieer .1. 11. Uonnkma te I^eeiiw arden:

II
JCi'iiKji' iiiciiiri' ()ii(li'r-ci( iiihiisflii' zivi'r fhhikki'it nit Jifl St'dci-

hiiidsclii' (lihimiiii."

I. In het lieoloii'isch-inineraloü'ixdi Iii>liliiiit Ie (ïroiiinuen l)e\ iinlt

zich een sink /andsteeii. dal ik \(ior een paar j.'iar Ie ( )doorn in de

|)i-()\iiicie Drente Nond. Alel zonl/aiiir jicel'l hel noenc ophniisiiiii, /oodal

hel ti-eeiie kool/iire kalk i)('\al. De zandkorrels /ijii klein, maar mei

de loiipe Li'oed Ie onderscheiden en l>e/illeii e<'n >lerkeii ulaiis.

De kh'iir \aii dit /wcrlhlok i> voornamelijk doiikei*i>rijs. ()p

sommi;:*' plaalseii is hel lirniiiachli.u. l)o\ciidieii Ite/illen wormxonni^e

jicdeelleii \aii Ncrsehilleiide leii^le en Ier lircedle \aii tni.jJtweer (1 iiiM.

eeiie I iclll tiri j/e kleiir.

HüOy;slw aar-cliijnlijk hehlieii we hiel' Ie d<»eii Hiel een stuk oiidei'-



(•.•niilirisclic /.;iii<l>l<'<Mi. w.i.iriii •ciic dier |ir(ililciii;ili'~cli(' /.aken. \\('lk<*

wel \\ in'iiiii.tiiii'cii LiTiKM'iinl wonicii. \ ndiknini . \ au <l<' aU Sc()lilliii>

liiicaris Hall Woclirrxciifii (iii(|cr>clici<l('ii /ij /.icii. (Idurdat /.< iiici

rcclil /ijii ('II iiici r\ciiw ijdiü; lonpcii. Meer iiclijkcii /.(' (»(> «lic liiii/cii,

welke (|o(»i- Toi;!:!,!. ' als S(M>lilliii> ciraii- \aii llai-<lt'i)('rna en Aiidra-

niiii Ix'sclircNcii /.ijl). \ aii de/r \aii Sc(»lilliii> liiicari- Hall vcr^cliil-

It'iidc \\ (tniiLiaiiucii liccri iiH'ii ('clilcr \(»lLi('ii> lioi.s'r'i (HKk-rx-licidcii

soorlciK Icrw ijl v.r ook in \crx-liillciidc niveau^ wni-dcii aaiiLicIroMrn.

Ze /,ij)i door dc/.cii ucoloou'. Ix'lialxc \aii \crscliilk'iidc plaalscii in de

luiiirl \aii Sinirisliainn. o(»k iioli' \ «'i'iiH'ld uil ilc oin^iickcii \aii Kalinar.

Mei den /.aiidslccii \aii nardclicrua. waarin Scolidiii> rrraii.- ToKi.i.i,

!j,('\ouden wordl, komt liet /.wcrfitlok Aan ( )dooi"n iii<'l (Acrccii. \ oluois

MoBi'.iu; ) is d('/.(' /andslocn uraiiw ü'i'ocn en lichhcii de w (tnii2an,u<'n

o.vwr donkere kleur. ( )ok op den /andsieeii \aii Andrariiiii I*'(»r>eiii('il]a)

H'elijkl hel niel, NOliicns Ti i.i.bkki. ' is liel een witle k w arlsieli-clie

zaïidslccii mei ucie woiniüaniitMi.

Toveiis vorscliill hel /wcrl'ldok \an de door Holst nil de Imnrl

van Kalinar xcrinelde ,/l\i-:iksl('ir\ welke uroeiitiraiiw is. \ aii de

dooi Holst uit de oinsti-ekcn \aii Sinirishanin heschreven /.aiKNk'oii-

soorlen niet w orinuaniion Aorschilt dioucne, welke ten westen \an

Ivasicanim \oorkoint, dooi-dal /.ij w itaclitiu is en die uit ilo hniirl

van Ljiiiiui\ ckoriia, oiiidal de worinuanuen eenc donkero klenr Iie-

Ziitleii. Do /andshMMi, welke xolgeiis de/en ten Noord-w e.sten \an

Raskarnin aan.uel rollen wordl, kan in kleur met het /wei'fhlok van

Odooni overeenkomen. Hij vermeldt n.l. dat de/e soms vnilüranw

is. Ongel 11 kkiii' wordt ei-hter niet meeg'edeeld. welke kleur deworin-

gaugen Ite/ilten.

(
H' een dergelijke /andsteen iKtg als vaste rots aanwe/ig is. kan

derlialxe niet iiuM zekerheid xei-mcdd worden.

( )ok omtrent hel \oorkomen \ an dergelijke /werlMokkeii in hel

I)iiilselie en Nederlamlsche diliniiim heli ik niets kiiiiiieii \indeii.

11. \'oor eeiiige jareii maakte ik eeiie exciiisie in de omstrekeii

van .Miirmerwoiide in ge/elsclia|t \aii den \\<'r\- .1. Hotki:, destijds

ï) TouKi-i., Pt'triticalu SiiiMunii JoriuMlioiiis caiiiliric;!*'. Liiiids l'niv. .Nis^kril'l.

iKr»'.). Tmiii. VI. piiiA. 1-J.

~) Hoi.sT. IJcskiilniii'^- lill Ixiii iliiaiji'l Siiniislininn-Svriiiics i;0(.l()i:iska rnili"i-S(ikiiiM-r.

1S0!2. Ser. .\a. .V. lO'.l, pau. I :'..

llui.sT. IJiiliaij; lill kaïiiKMlomcn nni lat^crlViljdoii iiiniii ilcn kaïnhiiska sainislini'ii.

Svt'ii<ros <ïPol(»<riska rii(l('rs(ikniii;i-, iStCi. Ser. C. .\". l:'.(», pai:-. I'., 1:'.. 11.

''•) MouKiwi. (Ifolo'/isk vjijivisart' iiinm h'ogcIs'inLisliaklrn. IS'.Hl. pai*-. !{().

*) '["vhuuvAu:. (hii Ai;in>stiis-aiicina i de kaïiiltiiska allaLiiinsiaiMi' viil Ainliaiinu,

Sveriges gcologi^ka Undeisüknin^. 1880. Ser. C N". id, pag. 13.
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oiidcrw ij/,('i' ;il(l;i;ir cii iIimiin Iccr.iar Ir Nijiiicucii. Toii Weslfii \ ;ui

«lil in lit'i \. ( >. (Ier |iro\iiicic l'"ric>l;m(l liclcücn <l(U-|i xniidcii \N(' iii

ln'l /.;iii(l. (I;il aan «Icn l<anl \an een pas ^t><^i-a\('ii \aai'l laii'. Iwcc

|ilaai\ uiiiiii^c siiikUcn /andslccn. welke |)r(M'i(»s ()|) elkaar passen en

(lerliaUe \ roeucr een ;Li«'lie<'l inlLicniaakl liehhen. \'an liel dikste sluk

zijn de afnielinii-en ((iijiCN <'ef 20, 10 en 4,r) cAJ. Hei andere Ix'/il dok

de Iteide eersie afniel iniicii. maar de derde is ',i c.M.

1 >e/.e •-Inkkeii li-okkeii mijne aaiidaclil. doordat daarin velo min

of meer NolkonuMi steeid<ernen en afdrukken \an |i\ ramidale ll\(>lillins-

sclialen voorkcnnen. J)c'/(^ lielihen liijna allen linn s|)its eindt' naar

(k'ir/.oirden kaïil ucriclit. lietucen zeker aan de wcrkin.ü \ an stroomend

walor loe<i,('sclirc\ (M) moet worden.

De/.e y.w (M'l'ltlokken hostaan nit liar(l(\ üi-ijzc, zoor lijid\()rrcli,ü;e

zandsteen. Met zoniznnr ux'vcn ze uceiie ophrnising. Hier en daar

treden kleine, ueel-l»rnijie \lekken oj>. Dezelfde klenr liezitten som-

mi<!,e ste(>iikeriicii en liuiiiie om,<>ovii),i^'.

De steenkernen zijn reelil en nemen laiiü'zaani in lu-eedte loe. De
tlorsale zijde is plat of iels «'oneaaf, hij den mond iels eonvcx. Deze

zijde is naar voren niet \-erlen<i,'d, zoodat we niet liet siiln!:enns

Oiiliotlieea te doen liel>hen. Helialxe de dorsale zijde is de op[)ervlakle

der steenkernen geiijkniatii»- ^ieAvelfd. De dwarsdoorsjiede lieef't daai-door

ongeveer <len \orm van ecnen eirkeK waarvan een segment afgesneden

is. Naar het spitse einde worden ze min of meer driehoekig. Bijeene

steeid<eni, welke niet in zijne geheele lengte hlooigelegd is, hiat het

ziehtitare gedeelte heslnilen tot ecne lengte van ongeveer 35 ni.M.

en tot eene l)re<^dte hij den mond \an 7 in.M.

l'it deze eigenselia|)peii hlijkt voldoende, dat deze steenkernen

afkomstig zijn \aii de llyolillins (()rthothe('a)-soorl, welke dooi- Hoi.m')

heschi-excii en afgeheeld is als Hvolilhns (Orlhoth(M'a) de (leeri.

lloi.M \('!-meldt reeds, dal zandsteen met 11 v(»litlnis de (leeri oiider-

eanihrisch is. Op welke gronden deze uitspraak hernst, hel» ik ecliler

niet in zijn werk knnneii \iiid(Mi. XCrmoedelijk heslnit hij hel nit

de geaardheid \an het gesteente. Destijds \v as zandsteen niet Hvolilhns

de (leeri nog niet als \aste rots l)ekend. ( )ok nn lieh ik in ile lit-

leratnur, waar(t\('r ik hescliik, niet kunnen \ inden, dat zandsteen mei

llyolitlin> de (leeri als zoodanig hekeiid is. AOor zoover ik kan

nagaan, was deze ll\ olilhiis-soort, loen llolm haar heselireef, ook

niet aangetiMdlen in uczelx-liap \an een tossiel, waardoor <le onder-

dom l«'paal<l kon worden. Later w<'rden door A1()|{KK(; ') \ele e.xeni-

') lluN.M. Svcrijj,(s Kiimlii isk-Siliuiskii llyolilliidar ncli (lonnlariid;!!'. Svrrij^es

^('ojojriska l ii(l<isiikiiiinii-. Scr. Cl. No. 1 12. pa^. ai.
'-') .MnitKitd. Svcriji'cs alsla k;iii<la 'rrilohilcr. Ocol. [''nini. in Sinckliuliii tür-

haiidliiiijar l8'J't. Bd. 2i. Halt i. pag. :;J1.

t
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pUxren covondiMi iii ocii |>aar urudlc /..iiKl^tcciilildlvUt'ii, wclUr liciii

zijn i»i;il('ri;i;il voor i\o ItcscliriJN iiiii \;iii «Ir nieuwe li-ilnUiclcnxMirt

Hnlniia liiind^rcni I('\(m-(I(mi. I )('/.<' lanen in de naliijlicid \an lief

TnnhvliohnernKMM- in het Ousicn der j)r(i\ incic Sclioncn, Ici-wijl

volf»-oiis li(Mn in «Ie nal>ijlioi«l oori d('i-<>(*lijk p:osfo('nl(' nicl icsUmi \an

ti-ilol)i(>lon als vaste rots \ooi-Uonit. Daar AIoiti:K(; xci-nicldl. dal /.and-

stoen mor Ilolniia r.u]id,i>;reni ondcM- is dan die nicl llolniia Kjcrnlli

Linrs, was dit waai'scliijnlijk ook liol ;i(>\al met de /-andslocnla.ncn,

wrtiirvjin <le zworfldokkeji van Mnrnierwoudo vroc^or een «rodecllc

niljLfcinaakt liehlion.

Uit de I)es('lirijvinu-, welke AIohkrc; \ an liet gesteente der /.wcrf-

Idokken niet llolnua linndurein li-eeri, hlijkt, dat liet in >oniini,L:('

(»|)/i(*iden overoenkoint met dat \an de zwerfIdokken \an .Miii-ni(>r-

woude. I)eid(> zijn zeer lijnkoi-i-elii>- on bevatten neen koolzure kalk.

()(dv in kl(Mn- schijnt het verschil, ten minste voiti- s(»nnniue licMJeellen

\an de ZwcmmIscIic zwerf blokken, juet .uroot te zijn, daar Mohf.iu;

\(>rmeldt, dat de door hem beschreven zandsteen voornamelijk helder

lichlurijs is. maar soms kleine, bruine \ lekjes \an ferriln dro.w

d

bevat. In mijne zwerf blokken komeji echter ueen stukken |ihos|>ho-

riet \t)(M'. utdijk \\c\ het ueval is nu^t die uit de nabijheid van het

Tunbvliolmermeer.

Behalve de zooeven bespi-oken zw ei-fblokken werden zidki^ \aii

zandsteen met resten \an Hvolilhns de Tieeri voluens llolm in Schonen

ook noii' Li'CNonden bij Sinn-ishanni en K(")|)iji,ii(\

Dezelfde sclirij\er xermeldl. dat deruelijke in Duitschland \erza-

mehl werden bij Kiidersdorf in de nabijheid \an lierlijn en bij lÜUzow

in iMccklenburu. l'it de beschrij\ inu'en, welke hij van deze stukken

•iocft, vol^t. dat ze petro.uraphiscli niet met die \an .Murmerwoiide

overeenkomen. Het meest doet dit intu' het zwerfblok, dat t(^ Iviiders-

dorf door l'rof. i)K (ii'-KK üexojiden werd. Mijne stidvken be\atten

(M'liler lieen kleine glimmer-blaadjes.

Ook in ons land zijn nou- neruens overeeidvcnnstue zwerfblokken

van Hvolithns-Ziindsteen aanbel rolfen. De eersten werden \ermeld door

VAN Cai.kkr^). Deze zijn afkomstig' van Steenberuen in het Nooi-(len

der provincie Drente en zijn alle drie aan elkaar gelijk. Tit de

beschrijx inii', welke van ('ai.ki'J^ van de daarin \oorkomende sleeii-

kenien ^eeft. vermoedde Hoi,m reeds, dat deze afkomstiu zijn \aii

Hvolithns de (Tceri. Deze zwerfblokken bestaan echter uit d(»nker

^) Van C.alkkr. Ueber ein Vorkommon von Kaïitoiiijeseliiebon iiiul von Hyoli-

thus- und Soolilhus-San(lï;toin in Holland. Zeilschr. d. Deiilscli. gooi. Gesellschal'l.

Jahrg. 1S'.)0. pag. 581.



( 690
)

ascli^raiiw t' /,iiiKl>|t'cii. /.(kmI.iI /y in kleur \ riscliillcii \aii <li<' \aii

,Miiriii(M'\\(iii<l('.

Lal«'i' \\cr<|('ii (|(»(»i- iiiij ii(>n 'l ^lukken 1 1 \ olillins-zaiKlsIccii vci-

iiickL II(i ('ciM' i> afkdiiislii:' \aii K hMtsIci'lioll llciliiiciicci <'ii Im'I

ainIciT \aii IumIcii in licl i\(M»i-(l('n der |ii(»\ iiicic I)i('nl(\ lid ccislr

is oen klein. \an itiniien jivel;;rij> en \an iniilen In-ninaeiilii: sink

lijnkorreli^i-e /.an(l>l(>('iK waarin een paar IVaiinienlen van slecnkei-iien

\an II volillins-sfiialen \ourkonien. Ilier\an l>eslaan een paar nil eene

(NMikerUrnine massa, I(M-\\ ijl iiij een paar aixlercMi de (>pper\ lakle

licliliirijs ^eklenril is. Een der steejikerneii verloont de voor llvoli-

tlius do (Jeori lvarakt(M'islieke d\\ ai'sdoorsiuMJe. Hel zwcrfithtk \an

IJo<len is een \rij uroole y.andsleen|)laal, welke voornamelijk afdrnk-

ken \an p\ ramidale ll\ oliilins-sclialen hexat. Deze lieefl \aii Inniien

eene roodaelili<ie en van Imileii een lieliljirij/.e kleur.

Waar de /.aiidsteeiila''eii, waarvan de zwerlhlokken \\\\\ Alurmer-

wonde \ roe_u,er een ^edeelle nil^emaakl lielil)en. vroe^'ei' als \asle

rois aanwe/.i^- .ueweesl zijn, is, /.ooals nit liet \ooriiaande blijkt, niel

met /.ekerlieid nit te maken. Vermoedelijk i)e\ijidt deze plaats zich

in de naliijlieid van de Westkust \an liet Zuidelijk gedeelte van Zweden.

III. Dat <le kennis \an onze sedimentaire erratiea noii' zooxcel |e

wcnselien oxcrlaal, is zeker xoor een ucdeelte daaraan toe te .schrijven,

dat er noii zoo wcinii»- xerzameld is. ( )ok niet-ncoloiion knnnen zieli,

do(»r hun onder/oek, \ erdienslelijk maken ü'elijk )in \x eer bewezen

is door !*rot". Dr. .1. ('. Kaptkyn. Iiooizleeraar aan de (ïroinnu'er

l'nixcrsiteit.

Door dezen hekenden As|i()n(»om, die 's zomers te \ ries in hel

Xo(»i(len \an <le pro\ ineie Drente Nerhlijl' houdt, wci-den i:-ednren«le

den xoriu'cii zomer d<' omsirekeii \an dil dorp op sedimentaire

zwerlhlokken (mderzoclil. Hieraan daid<en wc een stnk, dat zeker

hel meest interessante ^V'V hier liesclirexcn z\\ci-llilokken is.

\\\v\\ Iniilen l)(»\ ('iiücnoeiiid dorp werd aan den wcii,- naar Doinleren

een plaalvoniiiu klein W c.M. dik zw eil'hlok ui'X ouden, \\aar\an de

;:roolsle alnielinu 14 e..M. is. Hel liesiaal nit do(tr l'errihvdroxvde

^celurijs uckleiirde zandsteen. .Van de opper\ lakte is hel hrninachti^r-

Mei zoiilziiiir i:ee|'| hel licen ojiliriiisinn. De zandkorrels zijn ineeren-

deels zeer klein en moeielijk Ie onderscheiden, riissclieii deze liiiü'en

frontere, die doorzii'li I iu zijn. Dez<' laalsleii hehheii liooi;s|eiis een

-) Mo.NNKMA. De scdiiiiciiliiirc zwcrlhlokkcii van Klousleiliull (Hoiliyerlec). Versl.

V. "I. Kuiiinkl. .\k;ul. v. \Vrlciis(lia|i|»eii 1<S'.IS. paj;. ioO.

\an (Iai.kkh. TclxT fine Saiiimliiii'^ voii (JcscbiclMMi ven Kludsln Imll. Zcilxln. il.

Üculscli. t;t'itl. (iosfllbcli. .lalii-r. LSÜS. pa^-. -'."U.
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dijiTiK'lcr \,iii '„ III. Al. cii /.ijii iii('('.'-l;il in r\ ciiw ijdJLif \ hikken

^craii.uschikl. waanlnor aan d»- /.ijkantcii een oiidiiidclijk»' laai;s;:<'-

wij/c IxHiw /iclidiaar wuidl. Aan ccnr dcv vlakke /.ijdcii l»('\iiidcn

/.icli iMtU' ucdccllcn \an (•••ii paar diiniic kiiicii. In lid Liolcr'iiic

xcrldoncn /iidi xfjc kleine hollen, die hlijkliaar xroe^^ci- (ij»ue\iild

waren iiiei (iruaiiisclie re.Nien.

()|i Iieide plallc y-ijdcn konien Iriloliielen-rvslcn \<»(tr. Op de eeno

/ijl! de Ix'laiiurijksic oen afdruk \aii (hmi niiddenscliild mei eene leiiulo

van + ^ iiiM. en eene 10 in.M. laiiLic sieenkern. \vaar\ an de in ij/.er-

livdro.w (Ie (Hiiu,('/>c1Io schaal noi:- \(»(ir een klein ^i'edeelle aanwc/.ii:' is.

()|) de andere plalle zijde hexindl /,icli hel vdorsie ucdeeile van een

ar<lrid< van een veel ;i-r(t(ilei' inifldensrliild, dal (»iij;eveer eene len^rle

15 niM. ^(diad heeft.

Zonder twijfel zijn deze drie i-esien, welke in \de piinlen met

elkaar overeeidvonien, afkcnnstiji^ vaji dezelfde Irilnhieten-soort. De

heide eersten zijn van j(ni<2,ei-c individiis, terwijl de laatste afkcnnsti^

is van eeji nuii of meer voiwasscji e.\em|)laar.

Uij de jojiue indi\idns was de ,!i,ial)ella coincx een wciiu;^ lanuer

dan hreed, terwijl ze jiaar vctreji weinii;: in hreedte afnam. Aan de

xoorzijde is de ^hihelhi iets afiierond. Op eeji ft-i|)saf^ietseK hetweliv

ik \an deji afdruk van het kleine im'ddenschild maakte, kan men
duidelijk zien, dat de ^lahella aan iedei-e zijde minstens 2 zij^iroexcn

bezat. De steenkern toont, dat de nekrinji in hel midden verl»ree(]

was. De wangen waren gewelfd, hetgeen vooral dnidelijk is hij de

steenkern. Zeer karakteristieiv is eene diepe groeve, welke de glahella

van voren begrenst en zich aan weerskant<Mi op de wangen \oortzet,

terwijl ze zieh daar \(M-bi-eedl en ondiepei' wordl. \Oih' deze groeve

bexindt zieh een gewelfd gcMleelte. dat niet naar beiKiden gebogen is.

De voorrand hierxan bevindt zieh ongeveer op dezelfde hoogte als

de achti'i'rand, terwijl de hoogte o\ei'eenkomt mei die \an de giabella.

\V\\ den afdruk van het kleine middensehild iï- de giabella 4'
^ niM.

lang en het daarvoor gelegen gedeelte klein o m.M. breed.

Uit den afdrnk vaji het mitldensehild van hel nnii of meer mA-

wassen dier, dat slechts nooi- een gedeelte bloot gelegd is. blijkt,

dat de giabella en het daarvoor gelegen gedeelte \aii hel middensehild,

dat ook hier niet naar beneden gebogen is, nniidei- gewelfd zijn en

dat de groeve, welke deze beiden scliei<lt. mindei- <liep is. Hier zijn

geen zijgrocven op de giabella te onderscheiden.

Met de litteratnnr, welke mij ten dienste staat, v(tnd ik, dat deze resten

de meeste overeenkomsten vei-toonen met die van Aiionellns j)rin»aevtis

HRr»(i(iK,K, waarvan men tol nog toe alleen nn<idenschihlên algebeeld

en besi-hre\c'n heeft. De eerste afbeeldingen werden gegeven door
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K.iKi.M'i.F ') naar rcsleii uil de ,/Lii"On NkiCci" \aii ToiiihMi iTc'mitrn!-': in

Xonrwciicii. Hij \t Til leidde i'ccds, dal /calkdinsliii' waren \ aii een Arimiel-

liissdor't. l,atei' werden de/e iK'sclireNcn door I>i{(»(;(iKi{ '^i, die liiei'iiaai'

i\c nieiiwi' sooiM Arioiiellns |U'iinae\ iis opstelde. Tol dc/.v sooi'l rej^oiido

liij (i(d< n(»u- hel niiddeiiscliild. dal dooi- IviMiniJ' in lig. <) afgeheeld

was. W'rvolgcns worden resten xan de/e li-ilohief afgebeeld en l»e-

sclireven <ioor Linnahsjson ''). Te\ens deelde deze mede, dat liel d<»or

K.rKuri.K als lig. li argel)eel<le middejiseliild eerder lot de door lieni in de-

/.ellde \erliaiideliiig nieuw ingestelde soort ?]llii)8()('e])luilnsNoi(lenskiol(li

scJKHMi te heliooren. Zijn matei-iaal was afkomstig uit de ,/gr;i\a(d<e-

skilfei'ii"' Aan Forseni()lla bij Andi-arnm. Met zekerheid durfde liij

i(tl .Vrionellus priuiaevus rekejien een klein 5 m.3I. lang niiddeusehild,

dal in (M'iK^ zandslecnaclitige \ai-ieleii xan bo\ engenoenid gesteente

ge\(Hid(Mi was. Dit was niet hel geval met omsti-eeks 15 m.M. lange

iniddenseliilden uit liet gewojie gesteente. Als redenen, waarom hij

(li'v.o laalsten niet niet zekerheid tot Arionellus primaex ns 1>R(»(k;kf{

diirfl te rekeiien, noemt hij o.a. dat: J". ze veel platter zijn, 2". de

gi-oeven veel (mdieper zijn, 13". ile glabella geene zijgi'oeven bezit,

4". deze naar voren sterk in bi-eedte afneemt. Waarom hij ze voor-

loo|)ig toch tot deze soort bracht niettegenstaande hem geene over-

gangen bekend waren, \erklaart hij, doordat üakrandk Aolkoinen

dezelfde versehillen gevonden had liisschen de oude en jonge

<v\emj)laren van de lioheemsche sooi-t Ai'iojiellns eetieejihaliis liari'.,

waai-i>ij de tnssehenvoi-men wel bekend zijn.

Dezelfde versehillen komen ook voor bij de triiobielenresten uit

hel zwei'fblok xan \ ries. Alleen neeinl de glabella \an het ouder(>

e\eniplaai' niet sneller in bi-eedie af dan bij de jongere indixidns.

Daar ik liefst zoo zekei' mogelijk xan mijne determineering xvilde

zijn, schreef ik l'rof. Moin;K(;, directeur xan hel geologisch Instituut

te Lnnd. of aldaar ook materiaal om te xcrgelijken xoor mij b(>-

schikbaar xvas. De resten xan deze ti'ilobietensooi't schijnen te 1^'or-

seiiKilla echter zeer zeldzaam te zijn, zoodat aan mijn verlangen niet

kon worden xoldaan. Ik onlxing echte!' ten geschenke een iindden-

scliild xan <le aldaar menigviddiger vooi'komende Kllips(K-ephalns

Xordeiiskioldi, daar AloiiKi»; xermoedd(\ dat mijne ti-ilobiet(Mirest(Mi

lot de/.e iiiei altijd u'oed x'an Arionellus primaex ns Ie onderscheiden

soort ZoikIcii be||(M»rell.

^) Kjekulk „Sparagniill'ieklel". L'iiivcr.silt'lspregiaiii Kiisli;uiia. Is7-J. pa^'. Si . Fig.

7-1).

-) HiuiiiiJKH, Oiii l'aiiuiuxidcsskifrt'iK' v<m1 Kickliii^'. Nvt .Mai^aziii loi Nattiividon-

skab. 1S7S. Md. ^Ji. patr. TiS.

''') LiiN.NAKssuN, L)c midro l'aiadoxidt'shi^irii vid Amiiamiii. .SvL-riges ^^uulogiöka

Undersökiiiii^' lss:>. Sor. C. N". :>{. pay. iii. Tal. iV. lig. 3, i.
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Ik Ii;i<l f'i'r~-l onk \\<'l;i;iii fkv.c xjorl L:('(kichl. iii.i.ir (ki.ir Lin\ M.'ssf iv

()|i,Li('('|'|, (l.il liicr iicl l;<'\\ elfde iieik-clle \;iii hel iiii<kk'ii>cliil(l .

\(K(r (\{' üliiltelki ii.iar iHiiieii ^lerk naar lieiiedeii helt, meende ik

mijne resten iiici hiertoe je moiicn lircnucn. Ilei nil Liin<l niit\ aniicn

midilenx'hild lt<'\ c^liu'di' mijne dpinic. Ik deelde dit aan .M<»iw'.im;

mede en /(ind hem le\cii> een |)aar ui|i>al'Liii'tsel> \an de in hei

zwcrflilok \an \ rie> \ ourkomende Iriiohietcnrolcii. haarop moclil

ik al> anlwdord (Hihaiiücn, dal /.ij ook nkIucii^ /ijne (tpime \a)i

Ari(»n('llns priniacN n> arkomsti^- zijn. Texcn.-- w a> hij /,(»•> wclw illeiid

mij een ui|).--ariii<*lsel \aii hel lw>te der in de Ncr/amcliiiL: te Lnnd

aanwezige middonschilden \an <le/.e triloiiiclcii.'^oorl te /.enden.

Ili<'rd()(>r kun ik nnj (t\<'rlMiu<'n, <lal hij .\ri(>iH'llii> primaex n'> het

uctlcellc \an hel k(>|>.Nchil(l \dor de iilahejla niet naar iiencden LicliuLicn is,

heluceii du(ir I )!((')( i(;i',i! en Li.nnaüsson niel nitdrnkki'iijk \erniel<l wordl.

(><>k hij hel middcnschild. \\aar\an ik \an .Moni'.ia. e<'ii Liip^at-

liiclsel oinxinu', nccml de ^lahelia naar \ uren weiinii in hreedte af,

hoewel de leiiule onLl<'\ <'<!• 14 m . .M . I)e(lraaul.

Ik meen dan ook. dal we nii mei xolkonien /ekcrhcid i<nniKMi

\a>!sl('ll('n. dal de rcslen in hei /wcrlltjok \an \ ries arkonisliu' zijn

\an Arionclliis primaiw iis r)K(')(;(ii:i;. l)aar de/e trilohiet alleen \(ior-

konn in de lauen, welke resU'ii \an liolmia ()leiiellnM Kjendli

LiMx's l)e\allen en de/e de joiiii'sle \an d" oiidercamhrisclie ;^erokeiid

worden, is de ouderdom \an de laau, waar\an dil /.\ncrridok \"r(»ep:er

een deel nitucmaakl heeft, gemakkelijk Ie hepalen.

IJehahe te 'I'('»nileii in Xooi-weuen en l''orsem(">n;i hij Aiidrarnm in

Schonen, welke ^indpiaatsen ik reeds \erinehl hel), komi Arioiiellns

primaeNiis w aarschijidijk nou op twee plaatsen in \ asi ucsteente Noor

n.l te Ki\iks j'^sperod ten Noorden en (lish'jfs llammar ten Znideii

\ an Simrishamn in Sehoneii. \ an de eersie |ilaat.-> werd het eersl *xv-

\N aji, ,i;emaakt door XATiioiisT '

), die meedeelde, dal hij ahlaar eoii

aldrnk \an een Arioiielhis'r \(>nd. Dal in (üshifs Manimar resleii \ au

een Arionellii.'^ \(iorkomen. wei'd het eer^t meeu't.'deeid door LiXNAifssoN,

hij de lieselirijxinu' \an de .\ rioiiellns-i-esten van b'oix'mrilla. \ olüens

de/en sehrij\er iieleken de door non Sciimai.knskk aldaar liexoiideii

midden^icliilden \eel op de ui-ootere \an k'orsem(»lla. welke hij niet

jn(M /ekerheid tol .\rionellns prima<'\n> durfde te i-ekenen.

()uUrent het \oorkouieii op de/ellde plaats \ermel(lt lloi.s'i-, dat

de f,i;i-,'i\ aekeskiller" misschien ook een .\rionelhis-soort .Vrioii(dlus

primaeNiis r>i{('»(i(;i'',i{ ?) In'\at.

M Nathoust. Oui (Ic Kaïiiliiiskii ncli siliaiska l.i'j.rcii vid Kivik.< Kspi-nid olc. («fol.

Föreningons i Stucklu.hii l'Tuh.inillinj^ar. 15(1. '>. 1S77. p.iL;-. i'tii.

-) Hei.sT. l'.fskririiiliL;- tili kaïllilailct Siiuiisliaiiiii. pa-. 17.
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lil iiirdrt'liiiiicii \;iii Tl i,i,ni:i;< ;

'' i-n IIiwk;") /.(hi iiicii lid hcsliiii

kiiiiiM'ii lr('|<l<('ii, <l.il lii'l \ (tui'kniiicii \;iii .\ ridin'lliis |iriiii;i<'\ iis r»i{()(i(i

II' l\i\iks I<]>|>('r('»(| ('11 (üslolV I I.iiiiiiiar iiicl /.ckfrlicid aaiiiiclddiid is.

Ik uciool' ccliiii'. dal dil iii<'l iiia;^ licscliicdcii. 1 >(' lijsl \;iii Ncrslcc-

iiiiiLtt'ii, welke de/.e hei<lc M'lirijNcrs Noor de „iii-;'i\aekeskiirei'"" \aii

ile lieide /.(toeNClI U'elKieiiide |»laalseil eil Alidl-aniiii o|):i-e\en, li'ekll

mijns iii/.ieiis voor de/.e localileileii Ie /.amen en niel \(mii- elk al'/nn-

dcM'lijk. .Mijne <»|>iine wordl lie\csliü'd door liel feil. dal i'esleii \aii

llolniia KJeiidl.i l.inrs 'n\' eene iiaverwajile sooi-l ) dooi' M()UKK(; ^)

niel Ncrineld wolden \aii Kix'iks Ksjtorrid, liolueoji zij wc] doen.

1 )e |daals \an lierkoinsl \andil /.wci'fWIok moet lioousl w aarseliijidijk

U-e/oelit worden in liet Hoslcdijk ucdeelle \aii Scdiojien of hel daai-aan

uren/end ,uel)ied der ( )osl-Zee. Dal liet [»eli'o,ura|iliiscli \ers('liill \ an

de üi^wone ,/fir;i\ackeskiner" is daarniee niet i)i sirijd. Dooi- xciselnl-

leiide anienrs wordt loeli xcrnield. (kat de/.e dikwijls in /.andsleen

overgaat. De diiime lajien aan de ond{Mv.ijd(> wij/en er op. dal xnc

hier met iets dergelijks te maken hehheii.

Zeer oii waarschijn lijk is hel arkoinsiiu' uit Nooi'weuen. daar in de/.e

streken nog nooit een sediineiilair /.wcrl'ltlok ^cxondeii is. waar\aii

dil moei worden aangeiionie]i.

Zooals ik I)o^en reeds meegedeeld heli, hesehoiiw ik dil /.wciTldok

als het meest interessante \;u\ de sliikken, welke in dil ojislel lie-

sehre\o]i woimIch. Ik doe dit. daar dil het eerste is, dat al"i<oms|ig

is van de lagen mei llolniia KjiMMilli liiiirs. waarxan melding ge-

maakt wordl. Nergens heb ik in de lilleraliinr omtrent een /wcrThlok

\an dien ouderdom iels \erniel<l gexonden.

IV. E\en \oor d(> zomerxaeaiilie \aii hel xoi-iuc jaar \oiid ik

liij een he/.oek aan <le leemgroe\ e oii<ler lleineliim aldaar ei-n jdaat-

\orinig stuk lijnkorrelige zaïidsleen Ier dikte \aii 'A e..M.. terwijl

de groolsie arineting ruim 20 c.M. Itedraagl. llel is gelaagd en

l>e\al kool/.nre kalk. zoodat hel mei zoiilznnr een ophniising \an

k(»oldio.\vd geeft.

AV'egells het uroole gehalte aaii glaneonielkorrelljes i^ hel gesleenle.

waariiil dil zwcrlldok heslaal, sterk Liroeii lickleiird. \ ooral is dil

hel ge\al mei sommige lagen. iMik'ele hlaadjes \aii eene liehl geklenrde

Ldimmersoorl worden er in aaiiiici rollen.

'l TiLLUKiui, Skiiiies (iraptelilcr. 1. Alliiiiiii (iiVer.-ijj;! (irvcr de siluiiska hildin^iunr

i Skiiiif (icli jr'iiiröiclst' iiifd örii^a kiiudii s;unlidi;^a alUiyiiii ;ar Svciiirfs gt-dlogiska

Uiider.sökiiiiiLr. ISS.}. Scr. (1 No. ."»(». pjijjj. '2(».

-) Hkn.nk;, (.lciii(iL,'is(;iii'i' Fiiliifr diiicli ScImumh. \'M)i). |»;iir. _'<».

'J MouKiui, SverigL'ö Jilöla kiiiida Trilohilcr.
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AlijiK' ,i;iii<l,iclit \\cr<l (i|) (!('/.<• >(»(nl /„•iii(l>l('('ii ucxoiii^il, (IcKirtlnt

l»ij licl in iwcccii -|»lijlcii \;\\\ (lil /.wcrl'lildk liicck. dal lid 1 1\ olillnis-

rcslcii l)('\ai cii wel >icciikiTiicii iik-I fcii Lirij/.c klein-. Icrwijl \mii

«'(11 licl ()ii(l('rciii(l<' hriiiii Licklciird i-,,

locii ik <l«'ii \(»iiLicii y.niiicr lid Aliix-iiiii vrnw Nal il iirlijkc lijstorio

II' llaiiihiiru l)c/,(»dil ('11 (|c rdllcdic xMÜiiiciilaii-f /.\n <'i-ri»l(»kk<'ii

Ix'w (ijKlcrdc, iiilunijccrdc ik Inj l'i-df. ( io'i'i'M iir. <•!' Im'ih ook dci-ii('lij|<('

/,\\ Cl rhlokkcii l»ckciid waicii. I)c/.c iikm-ikIc /.icli ir lici-ijiiicrcii. dal

in de onisd-ckcii \aii llainhiir:^ wd dcrLidijkc s|iil<k('ii licn (»iidcii

waren. \\ eucns uchiH-k aan rniinle mn uil Ie >lallen l)e\i)ii<leii /.ij

/.i<"li ediiei' iiiu('|>akl Ins^dieii andere >liikkeii. /.(todal /.ij mij niel

U'dHund konden worden, '^e\(ll^ inaakle liij er iiiij (»|»iMerk/.aaiii <»|>,

dal in derndijke /wcrrMdkkeii (»nk wel kleine keücKorininc kleitneii

\an liounix'iialiL;»' r»i'aelii(»|)(Mleii \ (torkoinen. I )e/e w i'rden mij uduond
in een /w er!'l»l<»k, dal eeiie hriiine kleur l>e/,il.

S|»()ediL:- daarna xond ij< aan Ih'I siraiid !<• l5(»rLili<>lin op ()elaiid

liid alleen een /Wf'rflilok liid II volillins-resteii licjied ('\-ereeii-

koineiide mei hel sliik, dal \aii llemdnm arkomsliii- is. maar ook

een liriiin siiik /.aiidsieen md een klep \aii eeiie kleine lio(»rji>c'li;ili«;c

IJrat'iiiopood.

Ik onder/.odil of in <le lilleraliiiir omirenl deruelijke zwerri»lokk«^ii

of uesleonic ook iels Ie xindeii \\ a> : 'ei>l eeliler zonder rcsiillaal.

Daar l'rol'. .\lo|{i;i;(i uil LiiimI in den /.oiner \an l!M)|. loeii il<

liem \('r/.odil liad mij eeniüc inliditiiii!('n omirenl ( )eland !e willen

\('!-sirekken. (»p mijne kaarl \aii dil eiland aanu'deekeiid liad, dat

aan de kiisl len Noorden \an k'arjestailen z\\ci-fhlokken md de

(mij destijds onhekeiide; Diseindla llolsli xoorkoiiieii en de dooi-

mij L>-e\()iiden IJracliiopoden-kleppeii. excnals die \aM I >i>eina. Iiooni-

aeliliu' ('Il plat keirehoriniu' waren maar \eel kleiner. Ncrmoedde ik,

dal l'rol'. .Moi?Ki{(i mij wel (nntren! dit üesieeiite zon kiiniieii inlielilen.

"k Was dan ook \an plan luii hem liieroxcr Ie sehriJNcn toen ik

loe\allii; in hel werk \an lloi.M ' oNcr de Zweedselie ll\olitliidae

en ('onnlai-iidae onidekle. ilal door .Moiu'.ia; ") eene uroenaelitiire

ulanconidrijke /.andsleeii md l>iseinella llolsli Mokkkc; en ll\ (»lillieii,

welke ;d> zwcrililok keil op ( >eland \(torkoiiil, l)eselire\en was.

Nii ik de \ ('rhandelini: \aii .Moi5i'.i{(; l)e>tiideerd hel». Idijkl mij.

dat hel jivsteeiite. waaniil mijne zwerflilokken md ll\(ililliiisre>len

') H«n,M. SvKititiKs Kaïuiiii.sk-Siluiiska llynlitlijdai- ucli ( Idiiulariiilac. Svekiues

(It'oUtiijiska l ll(l(•l•s(ikllilli-^ Scr. (1. No. 11:2.

-) j\l()BKi!(i. Om lil ii\(ip|il;i(kl laiiiia i l.lerk of kanihiitk .^aiidsleii. insaiumladc

of dr. N. O. lloL.-<T. (ionlogiska Föieningoji;: i Sloikholm Körhaiullin^ar 1002.

No. U± Bd. li. Halt ± pag. 103.
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\;iii Ilriiirliiiii ('11 Ror.uliol lil I »( 'sl;!;! II , (ItHw ucüociikIcii s('lirij\er als

|\|»(' '/ licsclircxcii is. Ilcl sliik Itriiiiic /.aiKlstccii met de k\v\) \aii

i'ciic kleine Ui-a('lii(>|>(»(i(l, dal ik Ic l)()r<;lioliii voikI, hclioort lol /.ijii

l\|K' (/. 1)(' daarin \oorkoiiicjalc xersteeiiiii»' is door mij ,L!,('dol(M']iiiiieiM'<l

als ('('IK' ucwcirde kl(>|> \aii I )isciii('IIa llolsli AIorkkm;. W'nnoédclijk

holioorl ook hel /wci-flilok, dal iiiij door (ioTTsciir, Liclooiid Avcrd.

tol d(v.o!fd(' l\|)<' (Ml /ijii do daarin voorkomciido orpiiiisclic realen

arkoiiisliu' \aii dc/c^lfde l)i'a('liio|»od(Mi-soort.

Dr Ilvolilliiis-rcslcii in licl zwerfhiok \an llcincliiin zijn /.eer

sleclil bewaard, liet,i>eeii \-ol<>e]is IIol.m ') in dil •^eslcciilc gewoonlijk

liot ^ne\al is. I'^eii o\-erlaii,usclio doorsiUMlc hezil eeiie leJij^le \aii

10 111. M. en Itij' den mond eene i)reedle \aii 4 m.iAI., zoodat deze

schaal door hare armelin^Li'en \\v\ herinnerl aan die, welke door

MoBKKCi '") al'iiebeehl en hesehrexen is onder den naam \aii Ilvolithiis

iiisnlaris no\'. spec, 1er\\ijl ze laler door JIoi.m Ilvolilhiis eoiifusns

no\'. spee. L!,'eno(Miid is.

De relcltie\'e ouderdom \an deze soori zw erflilokkeii sehijiil nou"

iiiel met zekerheid bekend te zijn, daar een oxereenkomslig.gesteentc

tol dusver niet als vaste rots aangetroiren is en de ingesloten orga-

nisehe resten nog niet gevonden zijn in gezelschap xhyi zoodanige,

welke tol de oplossing van deze kwestie kannen i)ijdragen. Moi;F,K(i

ineent echter uil het algemeene karakter der daarin vocn-komende

^"el•steeningen, nit hunne })etrograj)hische geaar<llieid en uit hunne

vers|»reiding te kunnen besluiten, <la* ze afkomstig zijn van onder-

canibrische lagen.

Tol dezelfde conclusie komt IIoi.st '") door hunne \'ers|n'eiding na

te gaan. Tit zijne \erhandeling meen ik te mogen opmaken. <lat hij

ze afkomstig acht van de jongste onder-cainbrische lagen. In over-

eenstemming hiermee is het N'om'komen \an J)iscinella-resteii, daar

dil IJrachiopoden-geslachl xolgens MoiU'INmj in Noord-A merika in

( )lenelliis-\()ereii(le lagen wordt aangetroifeii.

(ielijk zoo even ree<ls vernield is, werd een ()\ ereenkomstig

gesteente nog niet als vaste rots gevonden. Waarschijnlijk kwam
hel \ roeger \(»or ten AVeslen \aii Oeiand of wordl hel daar nog

aangel rollen op den bodem dcu' zee. omdat deze soort z^vel•fblokkell

alleen in groote menigte op de AVestkusl \aii dil eiland gevonden

worden lusschen llalltorp en AI('»rb\ k'inga eii op de nabijgelegen

1) HoLM loc cil. pag. 7i.

-) MoBEKG. Om en nyupplackl rmuia i block ui kaïulnisk .samistcn etc. pag. 1 17.

'') llui.sT. liidiag til! kiinuedomen om lagoi IViljderi inoui den kambriska sand-

.stencn, pag. '.*.

IJ
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eilandjes en kli|>|ion. Minder lali-ijk l^oincn zo oj» do ovovia-e gedeel-

ten van (\o Oost- en Westknst doi- Kalinarsinid \ ooi'.

Voltiens MoBKRfi werd deze soorl zworfhlokken door Di-. Hot.st

ook aan,u-oti-ofren op I)Ornliolni. In do Dnitseiio on Nedorlandscho litlo-

ratnnr lioh ik over der<>olijko iiiots met zekerheid knnnon \inden. Bijna

zonder Iwijfol woi-don ze oclilor dooi- (tOTTSchk ') ais ,/C'and)i'isclic

(iranwaekeseiiiefer" verniekl. Alleen die zvverfblokken, welke volgens

hem mot de Zweedsche ,,(jravackeskifer" overeenstemmen, komen

dan iji aanmerking. De hesehrijving hiervan komt geheel o\'ci*oon

mol die van tvpe n door MoBKR(r. Ook (k' kU'ino, i-oiido, lioornaclitig

glanzende Braehiopoden-scjialen met een diameter vaji 2 m.M., welke

GoTTscHE xormekh on wel van Disoinella Holsti Mobkro afkomstig

kiumen zijn, \vijzen ei- op, dat we hier mof iietzelfde gesteente te

doen hohhon. Gottsche voi-mohh niel. dal in dergelijke zwoi-fMokkon

ook llvolilliiis-roston voorkomen. Misschien waren zoodanige deslijds

nog niet gevcmdoji. Dal (Hl nn hoogslwaarscliijnlijk x\cl liel goxal is,

volgt nif hetgeen hij mij mondeling meedeelde.

Dezelfde schrijxoi- vormeldl nog, dat volgens Linxarsson oen go-

stoenle, dal geheel ovoreonkoiiil met liel door hom hosclirovone, door

}luM:\rEL hij T(M'oskov (Toreko\ volgens Hummel) aan de knst vaji

N. W.-Schonen als vaste rots aangotrofFen is. Naar de beschrijving

Ie oordeolen, welke IIfmmkl ') hier\an geeft, komt het petrographisch

\ rij wol mol Ivpo 'i van ilv Discinolla Holsli-zandsloen o\oi-oon.

IIiMMEE vormeldl echler niol, dal daarin \ersteeningen aangoti-offon

zijn. Misschien holthon wo hier liolzolfde geval als mol de glanconio-

fisclio zajidstoen uil de omsireken vmi Simrishamii. \\aai-\an Hoest')

schi'ijfl, dal o\-ereeid<omstigo als zworfhiokkon \-ool in do ,/zandstoon-

sti-eek" \'an ^lo Kalmarsiind \-o(»rkonil. Ook hier scliijnl (\c over-

eenkomst hoogslons polrogi'a|tlnsch Ie zijn, wani Momero s|)reekt in

zijne verhandeling over deze zandsloon evenmin als over die van

ToREKOV.

Hoogstwaarschijidijk is hol dun gelaagde, groonachtige gosloonte

lijkende op de ,/Gran^^•ackon-Schiefor" dor Olonellns KjeiMdli-z(uio en

dat peti'ographisch (nigeveor hol mi<ldoii houdt tnsschon hel Olonolliis-

gesteente Viin Hardehei'ga iu Schonen en de even oude //gr(")n skiffei-"

van Hornholm, mol sloonkerneii \au oeiio w aai'schijidijk lol Acrolhele

l)ehooren(lo l>i-achio|)oo<I en Ilxdlilhus-roslen, welke (U^ nioosie o\or-

1) GoTTSciiK. Die S(Miiincnl;ii-( ifscliiehc der l'roviir/ ScliIcswig-nDistciii. iSSo.

pag. H.

~) Hummel. Bfskrit'nin.u' lill karlliladrl „Üüslad"". (No. (10). SvEiiuir.s ^cdlogisk,-!

Uiuiersökning. 1877. pag. 10.

2) Holst. Beskrifning till karlbladet Simrishamn. pag. 15,
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tM'iikoiii>l l»c/.ili<'ii iii.'i ll\ (iliiliii- Iciiliciil.in- lldim. iiclijk Stoi.i.KY ')

x-liriift. r\cii(M'ii> hi.MiiK'll.i llit|-ii-/.;ni(l>l(M'ii.

•|'.-ii vloiic /ij ii(»i:- \ ('iiiit'ld. «l.-it ik liij (M'ii l;ilcr Ix'/.ock aan de

I(M'iiil:ioc\ (' oihIi'i- I Iciiicliiiii ihil:' immi |taar /,\\ crritlokkcii xdiid. w fikc

w aaix-liijiilijk iMik lol I >i^ciiii'lla I lol>ti-/.aii(lslccii ücrckciid iiiuclcii

wordi'ii. I'.cidf Ix-xallcii ^cciic \crstcciiiiiiicii. Ih-l <'cii»' kimil pctro-

i:ra|>lii>cli iik'1 Ik'I Itoclin'X't'iic (>\crccii. terwijl lid aiidcic üritdicii-

dc('l> wit i>, maar Lirociif laucii hc/at. Dci-.ii'idijkc iiic<'ii ik tnik w<'l

aan lirt ^Irand I»' rxirülidlni Lic/icii Ie lichlicn.

Scheikunde. I>i' llrcr Loukv dk IIimvn Incdt ccnc nicdcdfcliiiLi'

aan. (tok nani('n> den llcrr C L. .liN(.ii><, dxcr: ,i I >is.'<i>citilii

III lil l.iishillisiilii' lilt fdslc iijiliissiin! .

T)c analnuif' tussclicn xldciharc cii xastc opldssinücn liclioci'i

iiit'l meer in "t liijy.(»nd(M- in licrinncrinu' Ie worden licWraclil. Wel

l»lijl"l liel \;in helanii nieuwe \ (H»rl)eelden \an die ticli jks()ortiulic'i<l

del- twee (i|il(»ssiii2('n (>|> te sporen en \o l»estiideei-en : om de/.e reden

niaii' <liin op de \dliionde \'orseliijn>eleii en waarnemingen nader de

aaiMlaclil worden iievesliud.

1 )e liedoelde nieuwe \ersclii jnseleil nu lieWheil hetl-ekkillueil (»p de

inleressanle door ('i\mi(I\\ en SiijusK "'
i (midekle inli-aniolecnlaire

alooniversclinix iiiii waai*l)ij o-Jiilrol»enz,aldelivd, \ asi ofopmelosl, oiidi'r

den IiixIoimI \aii de lilanwe slraleii \an liel /onliclil '') oxeruaal in

0-Milro^ol>en/.oe/.llll|• :

NO

COII

eii wa:irl)ij dn^ een /nnrsioralooin \aii de nitroiiroei» \ersprinul naar

(!(.' nainiri'je aldeinduroep en de/.e lot carixiwl owdeert. ('l\^n(•|\^

eii Sii,i5i:i{ iieliWeii de/.e reactie \(toi'naiiieli jk aan opJo^siiiLien in \er-

scliillellde \ loei^toiren nader ondeiv.oejit ; o\er de om/eltillli' ill vasleil

ktesland, die on> .ini>t hier in I l>ij/oiider UeianL: inlxie/.eiiil en waar-

over wij eeiii.Li'e w aariieiiiiiiii'eii lieliheii \errielit. /euii'eii /.ij alleen:

h Stom.ky. Die cjiinltiisclicii mul .^iiiiiisclicii ( ic.-^cliicjtc Scliirswii;-! l<)lslrin.<. Arfliiv

IVir .\iillir<ip<tl<iiri<' mul (!rolu;^i(' Sclilc-^wiir-llDlsIriiis mul «Ier l)rn;i(lili;iil<'ii (Jdiiflf.

IN'.):.. ü.l. I. II. II. I. |,;,n. i:i(i.

-) I'mi. :;'t. JoKi (l'.iol).

"•) Wij liililicii v:i.>l|.'cslrlil i|;il |iiii|icialiiiii sv. ilKtiiiiiii;:- de vcrscliiiiviiiy iiit-'l

ddt'l n|i||cdiii.
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./<l;iss (lic Kl•^^l;lll(• ii.icli iiiid ii.icli ilir<' liclit'_'f|lii- I''arl»i' xcrlicrcii.

imdiirciisicliliu-, oriiiilicli iiimI sclilicsslicli \\i-i>> werden".

I )e Ix'teekeilis \;lll liel \ ('|->cllijlisel \(((»r de kennis \ail de eiucil-

>clia|>jien \an \a->le o|il(>>siiiL;('n liul )in .jnisl in <le aaii.ü'<',iLi"('\'<'ii klciiis-

vcianderin'jen ; liei (!|iire(|en i\r\- 'jriteiK' klenr en Ih'I daar<»|t\ olLienil

wil Winden. Znlk> /.al dnideiijk worden indien men deid<l aan de

aluenieene en /('(•r inleressanic (Mi;('n>clia|» (\('i niLianiselie nili'dxxle-

rixalen \an in \aslen htesland üe|»(»lvnieri>eerd i-n n'\en> kjenrlcios

Ie /.ijn. in (»|il<»ssinii' ecliler nMinoinoleculair en i^-ekleiird inee>lal Manw
ttf liTdeni. Dil n<'di-a.u i.s Liclieel \('i';j,('l ijk haar inei dal \an ^likslol-

dioxvde. In <'eii /.eker aantal Licxallen lieefi men lan^^ krvox-opisclien

weii' de de|»()lvmerisalie knnnen volücn, daar /,e dikwijls \rij laiiu'-

/.aani iiiaai-- \ indl : de \ries|)iinl\crlaiiin^' w ordl dan iieleidelijk üi'ooler.

terwijl <le kleur steeds intenser wordt. \ astucsleld is op de/.c w ij/e

dat in liet ongekleurde \aste iiitrosolieliaain twee niolecnlen /ieli liehhen

NcreeiiiLi'd. /oodal liet de eiikide moleculen /ijn aan \\elkc een

iiilciise kleur toekomt. evcnaU hei \(), de inlr(»so\'ei'hiiidiiiii' \aii

/unrslot") sterk Li'ekleurd is en /ijn |»o|\ nierisatie|(roduct. het XJ*,,

oMU'ckleurd.

Xa de/e o|»merkinü('ii is hel niet moeilijk in te zien op welke w ij/e

de om/ettin.Li' \aii hel \aslo o-nilrolien/aldelivd in \"ast o-iiiti-oxiheii-

/oe/uiir moet worden op^exat. Zoodi'a het kristal door hel /oidichl

wordt liesclieiieii lieuóit de \erscliiii\ iiiL: ; na i^ ^"^ min. is een /wak

iiro(iie tint merkhaai' ilie lan.2/amerhand stiM-ker wordl: het nitro>o-

l»en/oe/iiui'. dal uit v\\ in het oplosmiddel ontstaat, hlijl'l cersl in \asle

oplossiiiii' aanwe/iu' «'ii wol, l)lijk(Mis de u-roeiR' kleur, in de iMono-

inoleculaireii toestand. Uij \o<»rl/(Mliii,U' (\vv Itelichlinu' \\<H'dt de klem-

sl(M-k('r totdat eindelijk het \ery.adi,ii,'in<ispunt hereikt is: het krislal

wordt dan in de luiiUMisIe lajieii dol" en liclilei' ui'oeii. hel nilroso-

heir/oe/uur krisialliseeri uit. ihans ecditer wit en dus himolociilair ');

eindelijk wordl het kristal aan de oppervlakte Lii'heel \\ il en oiidoor-

schijneiid. lüijkliaar komt hel prot-es dan \ rij wel tot siil.siand. doordat

het /onlieht niet meer ol' slechts in (»n\ oldoeiidc male kan door-

dringen. In dat üe\al is hij xoldoeiidc dikte \an "l kristal liinnenin

JIOJ2,' ceii groene, doorsidiijncndc kern aaiiwe/i;n'.

\) Bij locpassiiig der lm'womc luilpiuiddclen is aiel kiuuion i^ocoiistaleenJ wórdrii,

ook nit't hij lic Iiooust luiiiicliikc vort; roe ilini;', <l;it hel^ zicli vormcinli^ o-nilroso-

boii'/ooziiiir klisl.illijii is. /iilk> kan niet vorwondereii. iinlirn nieii licdenkt d.il

liol uilsclioiiicn vaii liet /.uur zeci- siu-l voltrt i'U de liilTusiL' in vasli; oplossing

i)uitenü<'\Vii())i laniizaam is. Todi uva'j: men iiier wei van nitkrislaHiseci'cn sprckon,

ilaai' dl' niliiesilii'iiii'n stol. in leiicnslelliiiLr van amei jihe licli.niicii. lir|)aali|e jiJiysisclR-

conslanlcn (va>l snu'll|iiinl, (i|ilii>iiaailiriLl, cnz.i bozil.
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Do liti'alio \;ui fcn xijfi.il \ ci-^cliillcinlr iiionstcrs hooft liol vola'oiul

rosultaal uoucmcii

:

Xa 2' ., (laii + 3 "/„ iiilr(»s(il>('ii/(>l/iiiii-.

)/ 10 „ ,/ 1 1 II II

,1 1

5

II II 1 •> II II

II
o4 II II

"•^•4-
II II

])(' laalsic ki-isiall<Mi waren aan den huitciikanl u-oliccl wil fi-owordoii.

('oiiclii-it' s ()\oi- (Ie (im/.rlliiiLissii(*llioi(l /.ijii uil dc/.o ü-olalloii iialuiir-

lijl; iiici U' trokkoii. (laar ociuM'/iJds {\o licldhroii in ki-acht v.qqv al-

wissoldc. aiidcr/ijds de krislallcii \ orscliillciidc diklc Ixv.alon.

\ aii hidaiiu' was liol te Iraclilcii y\(' iiiaxinniiii-oploshaarhoid \aii liol

(>-iiilr()s()l)('ii/.()oyjiiir in licl o-nilrolxMi/akkdivd Ie Uopalon. lliorloo wcrd

\'an dio ütooiio krislallon. wclko aanxinjicn aan iV' (t|)|)or\ laklo hot w iitc

/nnr af lo /ollon. dil Laalsic /oonch^I mouclijk nicohanisch \ (M-\\ ijdor(L

Door lilralio w (M'd loon uc^xonchMi 'i.l) "
„ nilrosohcn/oc/nnr : indien

moii iliis niag' aannemen (kil de ooncuMilralie aan zuur binnen in hel

krislal niol l^kanoi- is (kan aan (k^ ()|)|)or\ kakle, (k\n l>o\al (k> \-er/.a-

tliudo \asle o|)k)ssinü jkm' 100 mok +-•*'""*'• ^'"""'•

.Men l;an uil hel l>o\ (aislaan(h> noti.- ooiu^ conelnsie li-ekkcai. nk

de/e, (k\l o-]iilrolten/.ahkdi\ (1 en o-nilrosoh(Mr/,ooz,uni' lot op ooii h(Mh'a,u'

\an 2.() mok "„ \an hel kaalste in staal /ijn nHMmkrislaUon te voi-mon
;

of »k'/e twee HohanKMi isomorph /.ijn is niet hekend (kaai' het ki'istal-

sleUel \an hel nilrosohen/.oe/nnr luet is hepaahk I looiisl w aarschijidijk

/.iJn /ij niet isomorph. (kaar an(ka's allicht het Ncaanou'cn om nioiiü'-

l<ristall(ai Ie \(nan(ai oxta- ecai urootia- iiit(a\al of wel Noor alle

\ (a'[iondin,i;'(ai /.on oplredtai.

1 >oor hel Itepakai \an de smeltlijn \an hel svsleian der Iw(H'

siolfen [\n'\ aldehvd smelt hij 45'^. het /nnr onlk\'(ll zich liij onLi'CNOor

20(^1 kan alliclit hel |»niil. lot waar /ij nou' in staat /ijn iiKaiuki-islanon

te MirnKMi. nauw k(Mn-i,U('r wordtai \ asiii-cstcld. liet is niet onwaai-

M-hijnlijk dal hij de inlranidieiadairc \crschniN inu' \aii an(l(M-e \asle

>l«illen ook \aste oplossint^cn /nllen ontstaan ; /oo moudijk /al /niks

\<»or and(a-e ui-xalkai al^noLi worden nau'c'.uaan.

Scheikunde. De lle<a' \s>\\\\\ dk üia vn hiedi nanl(Ml^ iV^w Ihvi

K. II. IJCciINKK cene nKMledi'clin,!»" aan: uih-rr ilc oinliltiinl rilii

(/t/i/ii/ii//jiK/nii/uiiiJiii/ii/, lil -rhliifiili' III liiir.' siii'lliild"

.

Hel i> onü-cM'cr lien jaar ,Li-ele(leii dal \'i( toi; .Mki i,i; (mi II\i;tm\\\M

de helan^-rijkc (inldekkinu a.ink(»n(liLi(l(ai \an hel hesta.an v<.'\\vv nienwo

1) Ber. 27. :a)1. 1.j'.M. (l^'J4j.
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kl.'issc \;iii j<»«liiiiii(l('ri\ .ilcii. «li' j(H|(»iiiiimlia><'ii. >loll'cii m<-l <•(•)! <lri<'-

W.l.irdiu j(»<lilllli-;ltfMtlii. ;iK l>;l-i'ii i »ii'jc\ ••«T f'\ <'|| .s|cr|< ;||> (|c wcw iiiic

.•ilU;ili('ii fii in >|;ial /uiilcii Ie \ (iriiifii. I)*- iiu'c^I ('<'ii\ »»ii(li;ic i«'|»i-('-

sciilaiil «Ic/.rr iiilcrosaiilc kla'-x- \aii lidiaiiM-ii i- Im-I (li|tlicii\ Ijodn-

iiiiiiiiln ilru\ \ <|c :

((
'„ 1

1

. )., .M )| I ;
(!< /,(»iilr]i. /.(«lal^ li<-l chloride (tf lid

iiilraal. in walcr <>|)L!<'ln^t l»|fkcn i-cn ;ic|ci(linLi.--\ <'i-ni(»'j<'n !<• I»f/,iiicn

in Li'i'Odllc (n <Tccnk(Hni'ni|)' nii-i dal der alkali/oiitcn '

.

I'JlicnaardiL! nn i-- \\<-\ izccIraL; dal de Jiaki'j'cnidcn der Ua-c vcr-

luoncn liij vciInllinL! ; \ i< 'i'oK .Mi'.u.if <'\i llvirrMWN locli nann-n waar

<lal liij hel >ni('ll<'ii t\('/.i'\- /.(tiilf'n l>ij "t^ 17.")' ccnc unlN-ilinL: aan\ anijl

<li(' spontaan onder sterke warniteoiilwikkejin^i Noert lol ecne loiale

oni/eltillL!' in lialo2('enlten/.(»l : t\\\< :

'(
'. II.;., -r: .) .1 "rr: 2 (

',, II .1

.

I )«/.(• oni/.eiiinL; nu \erdiende nader te worden lieshideerd. /ij i->

o|> Ie \atl<'ll al> een de|)ol\ nierisalie. onder>clieidl /icil ecllter \ all \ e|e

ander<' deri:('liik( reaeli<' >. /.oow el door liet ^roote xcrscliil in karakter

tll>>sclieil de y.iell olllledcjlde ~~\(t\' en de onl ledinLj:s|»rodiicleii. als ook

<loor liei ('cit dal de oiii/.ellinii' niet oiiik<'erliaar i'^. Tol nu Icm- altliaii>

kent lllell liceii middel ojii uil joodlieil/ol direel lol ||c| di|)||ell\I-

jodoiiininjodide te koiiien. In dii laatste o|i/iclit on<|erseli<'idt /ieli

<liis de hier Ue^iirokeii reactie \aii de (nii'/.etlinti waarmede /ij wcli^

NCrLi'elekeil. die n.ni. welke hel lel railiel h \ laill llioil i 11 llljod ide hij \i'r-

warmiiiLj onderua;il : het laal>le lichaam 'och wordl uil /.ijiie oiille-

(lin,Lis|n-odiicteii hij iicwdiie leiii|ieratniii- gemakkelijk liereid.

Hel was Ie verwachten dal de ontlefliiiL! \an het di|»li<'ii\ IJ(m|o-

niiim/.oiit ook vccil^ /.on o|ilredeii hij tem|ieraliireii helaniii-ijk laiier

dan hel Mlli'll|tnill. Ziilk^ is veldeken Ik'I 2e\al te we/en.

I. \ ooral' echter werd hel wensclielijk ücoordeeld het iiedraü' \aii

hel jodide teüeiloNer hel licht Ie lieslndeeren daar met eejie inoiiclijk

heslaande liclilLie\(>eiiiilieid hij de studie i\i-v (nii/etlinLi->ii<'lheid reke-

niiiü' moest worden LieluHiden ':.

Ilel is lil! uelilekeil <lal hij hel jodide door liclil de (Mll/et I illLf

o|itr<'edi ',
: daareiiieiien na '2

., maand in donker te /ijii hewaard.

hh'ef het \olkomeii iiilacl. I)al de aard \aii de licdilhroii hii die

') Sn, i.iv.\.\ Z. |ili. (lil. 28. 'rl'-). I)(; zoiiUmi /.ijii (lus iiici liyijnijyliscli {iTdlssncicfrd.

-) liet (|ii;nilil.'ili<'r lic|ialcii, imüsI elk.iar. v;ni lul jiiiluiiiiiinlialuïil <'ii lialoircrii-

lifliZdl ^'cscliicdl criiviiiuli;.: duipi' lilialic met .V^NO.,: Iicl ctTsIc.- in walcr L'i'jiiariil.

^('(•I'l ('cii ijiT iialdiirciialitiiii'ii al' al-^ inii, IcrwiJI Jtind ui cjildoiiii-iiznl mt-l .\l'.\< )., iiirl

ipa^ccrcii.

Voor lid iliidicnyljdilniiiiimjiMlidi' winl ^'t-vcudcii : vol'p'fiis ('..\r.iis (l"2.l en t»:2.1'»/,, J,

JHT. (i-_>.-2'' ,,. hij tilralii- üi.l» cm ;!!.I"„ •!. lid rliluri.l.- -.if liij lilralic ll.ir)"'y C|^

luT. I I .-J"/,,.

^) V. Meyeh deelt mede dul hel iii "t lithl zich i^eel kleuil!
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oiitlodiiiti' oen rol spoolt \v;i> vooraf Ie \crw aciiloii. Iliorluj word liet

Aoluciide xasluesleM :

I^lcctriscii lioouiiclil : na I h. tilrr: 2().()"/„.l, oiiiüv/.ct : ±: 14.5"/^,

1/ II II
1

'
.; // II

24..) // ,/ II 20 II

Zon licht : ,1 4-
II II

.']0.()
,/ „ ,/ .'i..')

II

,1 II 'M) II II
l.'i.O ,/ II II

(JO //

Ancriiclit : // 170 ,/ ,/ 211.1 ,/ ,/ ,/ ().4 ,/

I )ill'iiii> (la.Llliclil: a. ,/ 10 wrkeii: 24.7 // n n 20.5,,

II '• II II
20..) ,/ II II

.)•>
,/

.Men /.iel (lus (lal lid Itoouliclil de oiillcdiim' \aii hel Jodide licj

^iiclsl doel plaals xindeii.

2. Wei'd nu hol \asle jodide lilooluesteld aan l('in|»(M'alnren Ite-

lanii-rijk lager dan zijn „smellpunr" dan hieek een min of meer

lauiizaine onizeltinu' op te li'edcn. Tci-w ijl Wij !)0 na 'A u. hoogstens

1"/„ was ontleed, A\as hij lOO" na J8 n. ±3()"/'^j \-er(l\N enen, terwijl

liij 12ir na ''V'\_ u. no<^' sleehls ."V /„ oiiontleed Avas o\X'rgel)leven.

Men ziet dus dat, ook hij tcMnperatnren helanui-ijk lauer dan hel

,/snielt|»nnt"" xan d= 17.')'^, de ontledinu' dei* \asle slof reeds opli-eedt.

Dit i>(d(lt evene(>ns vo(n' liet \asto chloride. luMwelk e\en\Nc'l hesleii-

dig'or is dan het jodide.

i^r \V(M'den lui met het vaste jodide hij lemperainren van 10.5— lOir

meerdere sei-iën j)i-oe\en intge\'oei-(l ; de residtalen hierhij \'erkrci>'eH

/idlen hij eene ajidei'e ,ii-elefi'enh(M(l worden medeg'odeeld

i). Hel lau' mi \(»or de hand te li-acliten de om/ettin.ussiudheid

\an het jodide i]i oplossinji' nader te heslndeercji. Zijne ui-oote

onoploshaarheid maakte echtei- de uih'oei'inu' onmogelijk : onder de

N'ele o|»losmid<lelen die werden heproefd hleek hel |)vri(line hel l)e,sle

Ie y.ijii : de o|ilosl)aarhei(l \an hel jodide was ecliler iio^' te klei]i,

Ji.m. ± 1\/, "/„.

Mo\ het heler (^|)loshare diphenyljodoniumchloi'ide kon echlei' U'e-

wcrkl : de opl(isI)aarheid in watei', hoewel inet uroot, hleek iiij de

leuiperaluur waarhij moest worden U('(»pei'eerd (1)(S

—

i)il°), xoldoende.

De i'esidlaten die i>ij de uit\ (terinu' Nim (mmi \ijftienlal snelheids-

hepalin,U(Mi werden \('i'kre<2,'en, waren e(^i-st /eer onheNrediu'end en

wezen op hel hestaan \"an \'elerlei storende inxloeden. De coi'fliciëji-

len die hij toepassinü', zoowel \an de formide xoor monomolecnlaire

als \an die \"ooi' himoleculaii'e reacties xei-kregen werden, hleken alles-

hehalve constant en wezen dikwijls op een zeer onregehnali.i»' \(M"loop.

Bij de eene pi'oef \verdeii co('flici(Miteii Nerkreiicn zeer \ele malen

grooler dan hij een andere schijnhaar U('he('l analo,i»;e. Soms namen

de coi'flicir'ulen U'clijkmatiu- af, soms hield de reactie, als zij (en eind-

weegs gekomen xvas, plelseling' op. Na vele dergelijke negatieve

ï
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vesiiilalcii l)lof'l< oiiidclijk dal de oiii/cltiiiu' \i\]\ \\o\ diplifii;» IJDdo-

Jiiiiiiicldoridc iii cldour- cii j<M>dl»cii/.()l iHiilciiLiCwoóii ucNocliü' is noot

zeer ,i>'ei-iiig'e lioex ('cllicdcii \;ni hcpaaldc oii/iiixerlicdeii. Zeer kleine

hoeveelliedeji /.iiiir Ncrlaiiu/aiiicii de i-eactic in helaiiu rijke mate of

hi-eiiji-eii Jiaai' l)ijiia tol i'iist ; aaiiw e/,iuiieid \aii sporen jodiiini doel

de reaetieeoëCliciëiil uci-eu'dd dalen -. ('cii wciniü- dcv \i-ije hase

(diplieiivljodonininlivdroxvd I hcNordcrt int eigene k'el in sterke mate (U'

•splilsinii'. De liij de i-eaetic ucxoi-mdc 1 ia loii'een henzolen l)lel\eji eelilei*

zondei- imloed te zijn.

l)ij liet Li'eliriiik nii \an ecii zeer ziiixcr, ziiiirvi'ij en \(»lkomen w il

])raeparaat wei-den, hij toepassing dcv loi-inidc nooi- i-eactie's \'an

de txN'eede oi'de. eoëtrieiC'iiten \"erkreo-('ii die als constanten mochten

worden hesclionwd.

I. T r.;io .1
('o 1/,..J)

'i.UOf) gr. iii t>.-)0 .-m'.

liiiunMi. ccm. AgNO., 1\, R.,

Jl. Tv .»!).! Co=V,ns-

AuNO, K, K.,

20
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iSij i(M'\(M'iiiiii: \;iii t> ciir'. ",, IK'I viel <!'' (•«•(''iVicii'-iil (die (txcri-

Licii> iiiri (•(»ii>l;iiil wM^i tol i>|i (HiüCNccr <l(' licllt dci' waarde in pi-orf

I \<'rki-('Li(Mi. Icrw ijl d<' a.iiiwc/i.ülM'id \.>ii S cm'. " .,, (('„11,.)., .K )II de

«•(U'l1ici(Mil ((iiii('\('('i- 4 a ."> maal uroolcr iU'vi\ wordci). ')

4. l'xMckciit iiicii mei de loiiiiidi' \aii \'\N '1' lioi r. ' uit <!»'

medegedeelde eil uil ('Cll eukele llicr uiel ^iCUCVCU |>l(>ef" de (.ir(|e ilt'V

1-eaclie dan vindt men n=^2.1.l.*> <'U 2.1. Ilieiiiit \0l2t dus. e\ciimI^

nil liel cnnslant /.ijn der K.,"s in \)nn'\' I. dal de (Hu/.etlinü' :

iC,, II,,)., .KM = (', 11,, ('I + ('„, 11 'I

iv liiuiiilecniair.

Waar \\\\ hel eldoi'ide een /.out is \-er.U('l ijk haar mei l)ij\ . I\( 'I <laar

liui de eiMK-lusie \(»or de hand aan Ie nemen dat de (nn/,elliii,L>- /,i(di

niet iu de onu'edissoeieerde moleenlen al'siteelt maar lussclien de jonen.

])(•/.(• o|»\altin,u' y.ou oNcrkomeu met die welke W'ai.kkk eu 11 \miu,v "')

liehUeu ;^(\ueveii \(>or de oui/etliiiLi- \au isoevaan/uurammoidum in

waleriue of" aleoholiselie oidossinu' in iireinn, een reaclie welke ook

himoleculair Itleek te /.ijn. AV m.kki; en JIamiü-V waren nn in slaal

humie opxallini:- te steunen do(U' hel Itewijs dat, /oowcl ammonium-

als isocx aan/.uurjon(Mi op de door hen bestudeerde reactie een \er-

Irajieiiden invloed intoelenden. daai heide de dissoeialie van hel

isoc\aan/uuraniinouiuui teriiLidrinuen. Hier echter komt een dei-.uelijk

Li'eclrau' \aii chloor- en jodoniumjoneu niet \()(»r. W v\ werkt /.out/uur

\erlra.Liend. maar die iii\ 1 1 is \eel te ItelaiiLirijk oiu do(M- een leru.L:-

ilrinu'en dei' jonisalie te worden verklaard. \ erder oefent het jodo-

iiiundndrow (Ie juist een sterk vei'snelleudeu invloed uit. Men moet

hier dus deid^eu aau een speeialeu katalvlischen invloed van water-

stof- en hv (Iroxvljoneu : hlijkliaar reau'eert de eei-sle hier als een ver-

li-auendeii kalalvsalor. een w erkiiiüsw ij/,e waarvan lol uu l(»e weiniii'

V (torlteeldeii hekend /.ijn. XeutraliseerI men toch hel /uur /ie |ir(»ef

l\ dan Liaal de (uu/ellin,ü' ucreuchl door terwijl het chloorjon in

ouiieveer de/elfde coucenlralie is aauwe/iu' u'('l»leven.

Als een waarschijnlijke en v ()orloo|iii;e o|ivallim: van het meclia-

'j l)c '^cvncii Lil leid (Ier oiiizelllii;-;' vooi' iiilcrsl ^ciiiiiic liiicv<'cllici]i'n v;iii vitTimir

slnlliii bl<'ck un!< no>^ uil de vdlgi'iule |)rO('i'. IJij ccno oplossing van lid clilnrid.'

(C, 1 .,0, 'f iMI.O) di.' na '.',[!., n. van :U).(i7 AgNO... was iiokomcii op :l>:'..71.

weid ^{'.t.;'. nigr. van een lidi.'il uckrislalliscciil dilorid ut-vocjid dal iels iiccl i,'rklriird

Avas, hij de analyse cclilcr hel theoretisch (iirer van chloor jial'. Door die tocviM'^int;

sleeg nalnnrlijk de liter en kwam op :.'('). K»: l>"., 11. later mi hleek de oplo.ssinji-

iiiel Ie /.ijn xcraiidcrd (licv. 'JCi.OSi. iirl iels ^eklrnr-l chloriile hleek een /wak /me

re;iclie ie hezillen en na eeni:.ien lijd ecu sliirsei(>pln,<-iii;.i hhiiw Ie IJrim n.

-I Vorlesmiüeii, I. I
'.»;'•.

") .1. (_:h. Soc. G7. /iO (IS'.tOl.
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nisiiK' \\r\- (iiii/ptliii'_;" drr jiMi()iiiiiiiiliMl<)ïil<-ii l'li.jlt 'In- «li*- \<il'jf'ii>

welk." «|c rciclic /.icii ;ilV|)r('|| lii>sclicii Iwcc liioiccii Icn.

l'Vii >|>u(ii' juiliiiiii \ crii-a.-i'ji (|c niii/.ciliiiL: in >lc('(l> sicrUiT» iiiair

Iht (Mnlciv.ock /.al lali-r wuidcii \ (niiiLic/.ct.

^hifdii. clnin. htli. (Iif I iiii'. Anishrilii III .

Scheikunde. !><• ilrrr I.okio di, lii;r'^\ liinli naimiis i|c[| Hfcr

.1. .1. Ui.wKsMv ('('lic iiic(|('(|('c|iiit: aan: ,/

A

///'///* r,ni si/m-

iininsfli tlnntruiiiiisi'l

.

Ik('('(l> \ rocker '
I \\ci'(| nicdcLicdrcM, dal door iiiwcrkiiiL; \an >al-

|icl('iv.niir (i|i svni. diiiilro|ili('iiol iicniakkclijk |M'iilaiiilro|»|icnol oiil>Iaal.

terwijl iicl s\ III. diiiilroaiiixil door >al|)<'l('iv.iinr iiiocilijkcr woimIi

jiaiigclasl. lid x'lici'ii ccliici nid (Miiiioüclijk, dal lid --x ni. dinilr(taniMil

noii' xcrdcr Licni Irccrd /oii kiiniicn woimIch. I)ii Mcck inderdaad lid

^•e\;d Ie /.ijii. I'x'liaiidell iiieii mui. diiiil roani^ol nid een nieiiLt^el

\an IIX()., s. LI'. 1.44 en il.,S()j licdnrende Iwce uren oj» lid waler-

liad dan ontstaat lid li'iiiitroain^ol >|>. 104 . De in^-e\( >erde Jiilro,uroe|)

is in dit licliaain l>e weeglijk en windl gemakkelijk NcrNanucn door

Oll. oen,, XH.,. MICli, en/. \'ervaiiiit men de X( ).. i:roe|. d OU
dan ontslaat lid dinilroiiiiajaeol >|i. 121 . I )oor Ix'liandelini: iiid

alfoliolisclie indlivlamineoplos.NinH onisiaal lid mdlivlainido-dinilro-

aiiisol sp. 1()(S^. dat door nX<>., 1.52 o\crücxoerd \\(»rdt in het

o.xyincliivl-diiiitroplienv l-mdlivlnilramine >\\. 1 1<S', reeds xcrkreueii

door (iinMAix en LKri;\i{K ') door nilralie \an lid (liiiielli\ 1-orllioanisi-

diiie. Hiermee is {\n^ liewc/cmi, dat de nitrouroep o|» (|e ortlio|>laats

ten ()|>/ic!ile \an de <K'II., iiroe|) is ingexocrd en dal dii> de constilntie

van het trinitroanisol is ('„ II., ( )CII, (N( )..)^,. 1. 2. 3. 5.

r>ehaii(|ell men hel trinilroanisol mei Xa()('ll, in iiidlix lalcohol

dan wordt de X(), iii-oe|) 2 door <>("II., xcrxaiiLicii en onistaal de

diindhx letlier \aii hd diiiitropv roealechine. >|». lOl . Heliandeliiii;

md alcoholische ammoniak ücert diiiitidani>i(line ('„II., nCIl^ XII,

(X().J.^ 1.2. \\. 5, s|). 174; md aniline en aclli\ laminc oiil>laan \ei"-

l>iiidin,u"en. die hij 155 resp. 12.'^ >niellen.

X'ilivort men het trinitroanisol md een mengsel \an 11X()., 1.52

en ll./'^O, dan onsiaal een Idranitroanisol sp. 154\ Door hcliandelinu-

met 2 moleenlen Xa()(MI., uaal dil lichaam oxcr in kristallen die hij

iH5'' snielt(>n en die aan hd licht een pnrperlirnine kleur aannemen.

i) \cv^\. Kon. Aku.l. -J.") Jan. !'.»(>:>.

3) Cloiupl. Remi. 112. 1-11.
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lil (Ir ;iii;il\>t' lilijkl. «lal Iwcc N(). i:riic|icii (\{u)i (>("ll, \ «tn .'iiip'ii

/ijii. Xii hccfi LoivMM. .l\<i\'^(»N ' (l(M)r li('|iaii<l('liii,u \ ;iii >\ iii. I rilnodm-

<liiiili-(»lM'ii/.(il iiicl .") mol XaOCII., ('('II \('rl>iii(liii.i!- Wcrcid itid

(Ic/rlldc ('i,i:('iis('lia|i|i('ii al> de IxixciiiiciiociiKlc : liij 'j:(H'\'\ cclilcr aan

(lal hij <l(' (liincllix Idlici' \aii lid (liiiili-oi-csorciiic liccfl Licki-cucii. De

(limdliN Idlicr \aii lid diiiil r(»i-('s()i-ciii(' siiidl cclilcr \(»Ili('11s opLiaNfn

\aii b^KKVss') (Ml Mki.doi.a ') i)ij 104" terwijl AlKKinM Tkkwoi.t cii ik 'j

ii('\ (lilden lieiiben 157'. lid is dus /eer w aarseliijnlijk. dal L(>|{IN(;

,i\(Ks()N de Iriindlix Idlicr \aii lid diiiilroplildroülncinc in liaiiden

lieefl ucliad. daar locli ook door lieliaiideliiiL:' \aii lid sviii. Irilirooiii-

dinilrolicn/.ol iiid Xa( H"., 11-, de drie Wv al omen alle door ( )( '.,11. kiiniicii

worden \ er\ aii.U'en. ') Dal werkelijk de xcrIiiiidiii.Li nit lid Idranilro-

aiiisol verkreiivii door NuOCIl., ideiiliek is mei die nil s\ ni. Iriliroom-

dinilrolx'ir/.ol werd aangetoond door licpalinu' \aii lid sincll|niiil \aii

een meiiux'l \an deze twee sloireii : er trad .ii('eii sm('lt|)niils\ ('ria.iiin.ii'

o|i. Hiermee is dii> liewe/.eii, dal nit liet tetranitranisol door Xa( K'11.,

wordt \ erkreu'eii de trimellix lellier van liet dinilr()|iliI()ro,uiiieiiie, der-

halve is de eon^titnlic \aii lid Idranilroanisol :

(\,ii OCH, (NO.;), 1. 2. :i 5. t;.

( ICII;,

N().//\n().,

OCII:,

N()../^\\()..

M).,\ /NO < ir;,<)\ /oen

liehandell ineii het m ni. lril»rooiii(liiiitrol»en/.ol in al('oli(dische op-

lossing- iiid <) iiiolccnlcii nidhvlamine dan worden de drie hrooiiiato-

iiieii ucmakkclijk door NIK '11., \-er\aii,Li('ii, iiicii \crkrij.üt mooie oraiije-

roode naaldjes >p. 220'' (onder onlledinui. l'it dit mui. {',,11(N()J,

(NIK'll.,)., opLido^t in salpder/.iinr 1
..')2 en nid w atcr \crduiid. oiitstaal

een lijn \\il kristallijn pocd<M-, da! in ijsa/.ijn opui'lost, iiio(»ie wille

naaldjes ucefl . die insscheii 200 en 20:>' explodeercn. waarhij

somtijds de stof (tnl\laiiil. lil de aiial_\>c Mijkt. dal dit hel sviii.

iiiiiitroplicii\ Itrinidhvllrinilramine is:

NlK.'Ii;,

N0../^\\0..
'i

i

CJr.IlNV /.NlRli,

•') Aiih'I'. Oliciii. •luiuii. 13. 18(1.

1) Oiilr. lÜalt. r.lOl. I. 7:{'.t.

•) j'ii..-. Clicni. S..C. 17. i:!l.

')
I ;..•.•. 21. -JdS.

'^ Aiin,'r. Clicm. .Itjiuii. 21. Tjlii.

X().,

NL'Ü:,

no.,/\no.,

NO. .

Cll;,^ (11,

NO.,
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Mineralogie. I>i' ll'-t-r Sf ihiokdii; \ w |)i:i; Koi.k hicdt (••ii<- mr-dc-

(li't'liiii: ."i.iii \;iii til'!! Il<'<'r (i. !>. I l<)(,i;\it \ \i) : „Unr n-n

l'JSi II I list' i'tlii iliii SI. f I(illlnl lil .

Mflliudl lij<l L;<'I<'(|i'|| li'.iclillr ik lild (•••n /.'l;. I'j>clirn><' ccil ll;i<'-

iii;ili('l-s(i-('('|) |(' \ t'rkriJLicii. I)il nfliikti- ••clili-r niet. w.iiil Int mijn

Nci'li.T/.iiiLi \N;i-> <l<' sln-cj» iiici nnid. «locli /.w ;irl. \ cr-cliillciMlc vcrkki-

riiiL!rii kwamen mij \(i(ii- den l^ccsI :

I". hal I minci-aal ccniLis/inN hrcikki-liu \\a^. \\ aar<l(Mii- de >irrc|i

nici uil ^\r allcrlijiislc dcclijcs kon lM'>laan. I)(»cli hij uilwrijviMi Met-k

• Ie /.warie kleni' Ie hlijxcn : alleen de i'anden xeriuondeii een rudd-

l>rniiie linl. Dil/ellde wci-d hij ccii 2.'")-lal ainlere -^lukken \an

de/,e|(de \iiid|ilaals u'e<'< Hisialecrd. I )e/.e Ncrklariiii: hieek dM> ni<'i

de juiste Ie /ijii.

2". Daf 'l mineraal .Mn ol" Ti l»e\all<', daar de/.e elcmeiilen ürudicn

ill\l(ied liehhen ()|i de kleni' \ail de slr('("|i. Iv-n anal\>e |r\rrdr

slechls \\eiiii2 Ti eii uceii spoor \aii Mn, /.oodal ook de/.e Ncrklariiii:

II iel o| IL!,- in,Li'.

.'i". Dal "l mineraal .Maiiiieliel was. Hiervoor pleille "l heel dnide-

lijke maunelisme, slerker dan llaeinaliel Licwoonlijk xciiooni.

()m de/,e Ncrklarin;^- Ie loelseii raadpleegde ik ile lilleralnnr (un

na l<' uaan wal o\-er de streep, "l ma,!»] iel isme en «Ie eliennx-lie

sameiislellinji' \aii 1'^iseiiroso reeds \r(K\uei" üesehi'eN en wa>.

Dana zoüI ') :

Si. (iotlliard all'ords heanlilnl ^|»ecimeii>, compo^ed o|' erx >lralli>e(|

lahles liM'onjx'd in llie Idrms ol' roseiles ; I'jsenroseii . and aeeompan-

viiiü,' crvslais of adniaria.

Dana noemt dit Noorkomeii llaemaliet. hoewel hij de elienn^ehe

samensleJIiiiLi' iiiel opucel'l. imi xcrineldl xcrder ueen hij/.onderlieden

omtrent streep ol' ma.iiiielisme.

In de ,//^eitschriri fVir Ki-vstaTloiiraphie nnd .MineraloLiie \<>ii 1*. (ijtoTii"'

\(iiid ik in Xo. I.') op Hl/.. .')((! \an .\.
(

" \'riii<KiN <'en referaat nit

'l \-ersla,Li' \an StkCvku over „I'sendomorpho^e \on .Mauiielil naeh

Kiseii.i'iiinmei' \<)n (Juiiastra in Sardiiiiëii'. uv'.st-hreven in de : .\lli della

Reale Aeeademiji Dei laneei |S,S(^. \'olnme 1 1. 2". Semesire. Hl/.. .>:)
I .

Hedoeld referaat laai ik hieronder xolii-en :

//Di(> llaupimasse der Slide hesteht aiis eineni urohkitrniufn .Miiie-

ral, dessen imre.uelinassigen ljidi\idneii \ on mehicreii ( 'eiilimelern

Dnrelimessei* fesl mil einan<lei' Ncrwaelix-n eix-heinen. .Iede> Korii

zerlalll naeh einer Kiehtnnii anss(>rst leielit in dhnn>te Lamellen.

^) A Syslein of iNUuuralugy pau. lilG.
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UiivU' <5. Piil\<T >cli\\.ir/,. sijirk iiinniicti.H-li, sriiwrr H-liiiicl/l»iir, iii

S;il/.>;iiir<' Ificlil l<»-licli. I )icsc l'JiiciiscliMricii koiiiiucii di-iii .M.i'^iiclil

/.II. |)as ( iciiiciiLiv ci-scIkmiiI üJiii/. iViM-li. iniNcraiiilcrl niid iir>|in'iiiu-

liclicr I-jiI-IcIhiiil:-. 1 ).iss es sicli Iiht iiiclil ii;i<-li Jllll l>l;illcri,u

altiiooiMlcrlni .Maiiiidil Ii.iimIcIi, lul.ul mus dciii .Maii.ud .jcilci- S|nir

\oii S|iallliaik('il iiacli ciiKT aiMlcrcii IJicIilmi.Li- aiisscr jciici- ciiicii.

l)i(' Laiiicllai->lnicliir al- I )riick\\ irkniii:- aiir/,iira>s('ii xcrUicIcI <li('

IlicliliiiiusaiKlcniiiü' iI<m- Laiiii'lli'ii in jcdciii ciii/clm-ii Koni. Nacli

(Ie- NCrlasscrs Aiisiclil Idciltl iiiii- die Aiiiialiiiii' ciiicr IVcikL rpliosc

\(iii Mauiii'lit iiacli Kisciiuiimiiicr."

l)il \ (•(trk<»iii('ii l<(>iiil <lii> wal Udrcri >li<'c|) cii iiiauiK'tisinc o\cr-

,.(•11 iiM'l licl (l<Mir iiii.i oiidcr/oclilc. \>nn\- lid (Millirckcii (ener (•lifini-

sclie anahse is 'l niel nit Ie maken, in lioeNcrre de (inder^lellin^i',

,|;il liij liier niel een p^enddniorpliose \an Maiiiieliel naai' 1'asen-

^liiinnier Ie doen had. .jnisl is.

In de „Zeilsclirifl tU'v ( ieulo.uisclieii ( ieseljscliarr" üd. 22, 1<S7() vciiid

ik (t|> 1)1/.. 711) in een ailikel \an (i. nom Katii'; "I xdl.uciide:

„l'send()ni(ir|>liis('lic Massen \(Hi MauiH'tciscMi iiacli iMseiiulan/. Farlx*

nnd Siricli scliwar/.. scliinnnern<l anf deni lirncli. nia,uii<'li>rli. Das

Kiv. i>l alxT weder diclil. nocli kfM'niLi' (wie es sonsl deni Maii-iuMoiseii

/nkoinnil . ^ondern sclini»|)i,Li. -Man erkennl souar in eiir/.cliien Dimisoii

^anz denllicli die liexa.LionaJeii F(»rin(Mi des ni-spi-rinuliclieii Kizcii.iiiaii-

/.es : ddcli ancli diese lel/.leren halten einen scliw aiv.eii Sirich. \ v\-

innllieh is denniaeh .jeiie uan/e colossale Sehielileinnasse hei \ allolie

nr^prüii.Lilieh l'jseii.Lilaii/. ^ewesen"".

jjierop is dns van loepa.ssin.ü-, wal over 1 ariikel \an Stimnkk is

(ipiicnierkl.

Ten slolle /eizl 1 >. V. W'lsKi; :
)

Die j'aseii-iJosen \(ini l'oni(Hiello wirken selir slark anfdie Mauiiel-

Nadej. Das Sli-ich-I'nlver is dnnkel-r("ilhlichl>i'ann. heinahe M-hwarz.

Die Wiiknnu anf die .Ma.iinel-Nadel is hei den Schwcil/.erisehen

l*ase)iLiiaii/en Liar sehr \crschieden. sow ie (lie Niian/inniiicn \(>n l'asen-

>eli\\ar/. hi> Slahl,L!ran in ihrei' h'arhnnu'. Tx-nierken-wcrlh seheiiil es

niir. da» die 1'asen-Kosen ohne anlIieuciMh' lviilil-l\i-.\ slalle inimer

die >cliw;ir/e>|e l''arhe /.eiuiMi, nnd da>> dioelhe hinucLifiid ininier

jirjlei- wird. .je niehi' Knlil aid' <len haid-hdaehen *U'\- l^ix-nulan/,-

T.irehi. ieli nioehle -aucn. aiisii-eschiedeii worden i>l.

Die Mineialii'ii. welclie die l'asen-lJox'ii \oni ronionetiti hcLileilen,

-nid : kleine, L;ranlieli-wei>>e .\dnlar-l\ 17 >lalle. klenie x-ehsseiiiuv Taleln

') (iL'OgII(lstiscll-lllillrl;i|(.:.:i>ll|i- Finu lliclllc aiis Ihiüt-ii, eiuli'i liueMsliik \lll:

Die hisH KIIjm, Zfils.hr. |). (1. (1. 1S7().

-) |{criclil übi;r Miiu-i :.liri( :.ii^ .I.t Scliw.ii/.. N. .lalu'.. is.")i |». -JO.
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vuil T(iiiil)acUI>raiiiM'ii (ilinniicr immI «-iiH' ^<-Iiimit/i;: LMMiiilicli-;.n'llM- Riii-

(It'iiformi^ro Siilistaii/ ili«' \ icilciclil <l«'ii ('liloritfn iKMirr/alill \v«'r<lrii darf.

Mciii KiciiikI. lic r.ciLrraili Stckkxh lii<'>«'ll»t. Iial <lir Kiscii-lioso

vimi INiiiioiH'iin aiialvsiii mik! w ii<l jiotlriiilii-li iiacli>'l«'ii«' da-^ Kc^iillal

«^t'iiicr riilt'r>iu-liiiiiir('ii \ (•{•«•HV'iiliiclH'ii.
'

|)r/,c l(('l(i(if<l»' aiialv>*' kon iU (TJilcr in (!<• liiicralmir iirtLrfii> \ iii-

tlcii. /.(xxiat iU holout (lic /.elf uil !•• Nocrni il. ( >m inijiiMilU(Hii>ltMi

Ir fdMtrnk't'it'ii, wcrtj (jr/.clfdr aiialvx' iiitircxocid (iour de llccifii

1». II. \ AN DKK LiNDllN II «'M (i. W. MmIKI III. Dr ir>llltalr||

uii/.cr (iiidiT/uekin^rcM \var<'ii al> \(il;_M :

I. II. III.

Vr (iO.IU 60.13 «'.».:>()

O L)".».'.»: 2!>.l?() H(l,4t^

jraii^irosk'ciiic 1.2

00.01 99,03 90,96 'j

Berekend vuor :

lla<Mnaii<'t Ma;;netiet

Fe 70 72,41

O 30 27..iO.

llirniM'dc is dus iiiiiiviuaakt. dal w r niot met Ma;u;iietiet. duoh met

llarmaliet te doen lieMteii.

De ivsiiltateii \aii mijn (Midri-/.(»ek /.ijii dus t\r \ oiuiMidc :

1". Dat iU te doen hel» u^diad met Haemaliet met /.eer duidelijk

mairnefi>m<' en /.warte streep, die Itij uitwrijven aan de randen een

lirnine tint vertoont wat gewoonlijk iedere /.warte stree|» doet) en

niet met een j»seudom(M-|>lio>e \aii mauiieiiei naar liaeinatiet.

2". Dal; waar in Av litteratuur oxcr dit \«iorkt»meii \an luuMiia-

liel i> ueselirex en. üeeii analvse is hij^ivxoeud, hoewel men 'l mairne-

tisiiK' eii de /NNarte slree[i \n el tlev:«dijk heeft opuenierkl.

3". Dal I wensehelijk is, «un /ieh hij elke lu>enidsr. ilie dtv.e

eijjfenseluippen verii»onf, ie o\ erluii:-eii \aii de eliemi>elie >ameii>tellini:.

M Hierbij zij veiuicki, dat eer?! 'l lijlii v<nn tii' ziuustut' werti vastgc:>tt'i»l iloor

rLiluclit' in een watfistuf^lrüom en weiren van het door CaC.I^> irebonden water,

dat daarna 't cijfer voor 't ijzer werd bepaald door 't gerethieeerde mineraal op

te lossen in verdund R.SOj en tleze oplossing (na reiliutie in een H^S-stroom en

na verwijdering door koken van HoS in een (.XK. atniosplieerl te litreeren niet een

KMnOi-oplossing, waarvan 1 eM-' overeenkwam met S,i) m.ti. Vv.

't Ti werd aangetoond als volgt : "t Mineraal wenl samengesmolten met KHS(.\,

tle gesmolten massa hi df kimde ojigelost in water. Deze t»plossing gal' met H^O^

de bekende oranjeklenr van TiO^. Bovendien sloeg uit de oplossing na toevoeging

van een weinig HNO;; 't Ti na koken nei-r als wit Tin_.. Zuuveel mogelijk werd 't

ganggesteenle, dal bij mikroskopisdi onderzoek Adnlaar bleek te zijn. vnwijderd.

4:>

Verslagen der Aldeeling Natuurk. L>i. XI. A". VM-1 '6.
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Mineralogie. - Di' INmt S( iii;()i;i)i;i; \ w dki; Kdi.K Iticdt cono

IIKMicdccliiiL:- .i.iii \;ili ili'll lieer 1'. 'I'lXll: „( irrr lUii lin'hllKjs-

iiuh'.r r<in Ijl <li'i'iil<'(il(i :(ii .

\ ;lli "Ie L;r(te|t i\{'V >l(>ll i iiü-Mi(',s|eeii|cii , \\ ;iar\;lll We Im'I (HiInIjIUII

uit uloeieiid \ !( •eiltjireii loeslaild a.Ullieilieii. \(irilieil (Ie \ illkaiiisclie

li-esleciik'ii dat onderdeel, dat de ii('sl(H'iiteii omvat, die als la\a"s aan

de opperxIaUte der aarde /.ijii iiitjicharslcii. De snelle afkoeliiiii' aan

de atmosfeer maakt hel mogelijk, dal in deze uesleenlen een deel

\aii liet maiiina amorf stolt. /.oo<lal naast de mineralen een ucsteenle-

iilas ojttreedl. dal soms een onderi;esehikt, in andere ji,evallen een

ovefheerseliend Itestanddeel \ an het ,L>esleenle kaïi nilmaken. Dit ,ulas

bestaat dns in 't al.iicmeen nit kie/>elznni- en melaaloxvden. liet \vv-

inoeden liLit \d(ir de hand. dal het kie/,el/,iinr. dat wel steeds hel

lioofdheslanddeel zal zijn, ook een' oxerwejienden invloed zal liehhen

oj) de phvsisehe ei^uenseha|)j)en van deruelijk nalnnrlijk ulas.

Eene l)e|>aliiig- van het soortelijk ,L;-e\viehl \iu\ het ulas wordt

bemoeilijkt door de aanwezigheid van vele gasbelletjes. Bestond dil

bezwaar niet, dan zon hel S. (l. een beier middel noch- eeiu» snelle,

voorloopige oriënteering' ^vczen, dan debrekingsinde\i)e|)aling, \\aar\oor

iiieei' hnl|mii(ldelen Jioodig zijn. Ten opziehte van het S. (i. kon

geconstateei-d \vor(l(Mi, dat bij die gesteenten, waai- de waarde van

den index het w(>rken niet bromolbrm als \ergelijkings\loeistof nood-

zakelijk maakte en w iei' index grooter bUn^k te zijn dan die \aii bro-

moform (1,593), hel S.(J. \an het glas nog boxen dal \an iiromoform

(2,88) g'eleg'en Avas. De kI(Mn(\ bichtxrije niei te isoleeren koi'reltjes

zonken hierin nog goed.

Ik heb mi getracht iiil Ie maken in hoexcrre de brekingsindex

afhankelijk is \aii hel Si()„-gelialle. Daartoe zijn Ui gesteenten onder-

zocht, eeiK' reeks \-orineii(le \aii de meest zurc^ lot de meesl basische

magma's. die in de nat uur Nooi'komen.

Het resultaat is samengexat in de Adlgeiide tabel: (pag. 71 D
.Men ziel hieruit, dat eene rangschikking iiilsliiitend \-olg(Mi> daleml

Si( ).^-Li('lialte, samen\alt met eene langsehikking \ oJLi'eiis stijgende w aarde

\aii den brekingsindex. Ulijkbaar hebben de aanwezige metaaloxvileii

sleclil> neringen iii\ loed op die waarde, deze iii\ loed valt althans binnen

de gi'eii/eii <ler w aariieniiiigslbiilen. Immers een oli\ijiinoriet en een

ail.U'ielsveniel met o!iU('\<'er hetzelfde Si ( ).,-ge|ialte, helibeil ook deil-

zelfdeii iiidex, terwijl toch de oxvdeii, >peciaal hel .Mu'( >, w el in eene

geheel andere \eihoiiding aanweziii' ziilleii zijn. want in de oli\ ijii-

noriel treden de .Mg-hoiideiide mineralen --terk op den \ (»orgroii<l.

Wal de kleur \aii hel gla> betreft. z(»o zal die w el iiaii'eiioeu' geheel
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Natuurkunde. |)c II.'.t \ w i.i.i; Wwi.s hir-di fciH' iiK'.lcdcclinir

a.iii \;iii .1. .1. \ \N l.wu: t/^^rrr /ir/ rirltK>ii il<r ii-ihirtlin run

I) It/j /rii/rrsfdf , III rri-liiiinl mei irii rrciuifi' fUriiiiili ritu l'rol'.

VAN DKK \V\\I,S.

1- "<'< i^ Ix'kciid. (lat Prol', vw dki; \V\\i,s. Liclfriiik iiiaknid*'

van de tli<'(ii-ic der i-i/rllsrlir iK-wcniiiU'. ccii uiriiwc allcidiiiu' Im'<'1'I

o{'g('\('ii \aii de l(K'slaiids\'(>ru('li]l<iiio- \aii <-cii cnUclx niidiiir >i(»f.

waarltij de .liTootic \aii lid iiKtlcciiid /v/v/z/Jr/-////' hlcck. i-n ccn l'imciii-

\ail Ix't rn/ifinr ^).

\ oor (M'ii firrr-itfoiii/if lias werd o'ovoiiden :

b—h

v—h
" = 1

b— h,,

(1)

waarin ^\, «Ie kleinste waarde \an h voorstelt liij aain-akiiiü' der

atomen, terwijl />,/ de grootslc waarde van // is hij /.eei- Lirool ((oieindiü-

o-root) \()lnnie. Bovenstaande verueiijkinii' kan li-einakkeiijk worden

afgeleid int de z.g. ,/loestands\eruelijking van liet inoleemd" :

{b-bj = jrj\ . (a)

wanneer daarin r=x Avordl uenonien. waar(looi- // in A,, o\eruaat

"
en /) -{- ten o|)/>ielite \an a (h— h,^) WM'dwijnt. Ev komt dan:

f"

tt{b,j—b,y — RT.

en dit. Li(.^,ni)>iii neerd iii de toesiandsxcru-elijking f^/), iiceri niet inaelit-

iieniing \an

a RT
r r — h

ile hetrekkinu:

-\ " (/,- Aj— 1.

hetgeen oiiniiddelijk lot (I) voert.

De grootheid (t in t\o toestandsvergelijking {it) staat in verband met

de krachten, die in hel moleennl de atomen hijeeidionden ; deze

werdiMi evenredig aan de linaire nitwijking r—>•„ ondei-steld.

\'oor een (/rit'-nfoiii/f/ gas, als ("O.,, /al in de toestandsvergelijking

{</) — welke alsdan een eoinljinatie van finr dergelijke vergelijkin-

gen is — iianst RT nog een factor /" optreden, waarvan de grootte

1) Deze Verslagen. G Maart. 11 April en 1 xMei lUUl. Zie ook Bo.<:si:n.\-biin»lel

der Arcli. Néerl., bl. i7 e. v. (Dr rcistc vi'rliaiuleling en een ileel iler tweede

handelen hoofdzakelijk over de specitieke warmte bij zeer groot volumej.
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;il naar Ar \ t'i>fliillcii<lc L!i'\all<ii. <lii- /.ifli liij de atnoiiiltcwcuiiiü-

kiiiiiirii \ u.ir<l(icii. \.ui I lul '1 \aric('i-cii /.;il. \V(\ ('()., wciii \o(»i-y'

,,;,M,.|,,M'u- •) l;c\ (lilden. I >;i;u- cclitcr <\('/a' lirool ImmiI /' >lrikl LiciKHiicii

\ ('raiKlci-lijk i- Inj ccii «'ii de /cirdc slol' /.ie de liccilccrilc Ncrlinii-

,|,.|iiin- ji, ilcii Hossen \-liiiii(lcl . en de streiiLic \'eru('Iijk iiiLi' (L'i:ii-<l(H>r

/.eer ii('e(»in|>lie<'ei'(| wordl. Iiel> ik de nieuwe Ner^clijkini: \;in \\\ DKI!

\V\\i.s Li('loe|sl aan een /iri'f-ii/ani/i/ Lias. en ( Lia r\ ( »( »r iciiti'isliif u'c-

k(>/.<'n. De uroollieid / is dan =r I. <mi wordl de Ix'trekkin.Li tnssclieii

// en /• d(M>r de een\ (Midiiic Ncru-eiijkinL;- '1 W('ern(.o-,.\ ,.n. Lalei- Ikio]»

ik o(»k zuurstof' en slilrstoj' Ie ondeiV.(>el<en. uni Ie /.ieil ol' de l»ij

w alei-slof L;('\(»nden residlaten ook liij die uassen licldiL!' liliJNcn.

11. \Oor een /.ni\ei-e IxM'ekeiiinu' \aii A is een iniiiirhciiniji' keiniis

\aii <i iioodiii". Dit '>l>.j'l <'<'n g'i'ool»' inocilijklieid. Ahsuhitr /ekerlicid

nnilreiil die waarde is xooi-aksnoii' moeilijk Ie \-erkrij,u('ii. maar locli

komt het mij \()or. <lat de waarde //= 3(K)X 1^^ ^ ') /-<hm- waarsc hij i dijk

is. Ik \(ind n.l.. dat wanne(M' voor n ren andere w aar<le werd aaii-

«i'onomen. de \(>or h herekeinh' waar(h'n. \"ooral in (h'ii ben-iiiiie l»ij

<ie uToolere waar(h'n \an /'. \('el Ie sterk afnemen — \'eel sterker

dan met (h' lornnde (1) overeejistemt. Alleen liij ^/ = ;]()() X '^^
^'

werden waarden \(>or h \-erk reuen, waar\an het \erloo|) Uijiia \dl-

komeii door Li'enoemde lormnle wordt \\eer,Li'e.ue\eii.

Xn l»ei-ekende Sciiai.KW i.iK -
, nit zijn laatste proexen exeiieens

10",/ = 300 (10" //,, = 1>1()). Ik meende dns voor lOS/ \\e| IIOO te

mouen nemen. In de volgende laliel \i)idl men nii de hij O ('. nit

Iterekende waarden \an h. \'oor {\-\-ii) {A — h) werd Lic/el 0.Hi>!l4.

.\lle waarden /.ijn \ermeni,i:\ nldiu'd mei 10": dit /.al in hel \er\<ilLi'

steeds >lil/w iju'end worden ondersteld.

i;ij (f e. is dus

(i.!»<»i:4

r~l,— .

a

I' + ^
.,

/•

'

I )e waarden \'an /• werden aan de Iiekende onder/oekinu'en \an

A.M.\(..VT 'j ontleend

:

I

') .\llf w.iiudrii v;ill f. h, ru/.. /.ijli ili il<' :.^i'liniikcli|kf |tr;i(tisclic rciilirdcn uil-

^rcilnikl.

") V. K. .\. V. \V.. .Imii 1 11(11. l.lz. l-_"i.

•') Mi''iiiniics sur ri-liisliiiir' i'l l;i ililaliliililr dl'- lliiidrs jii'^curaiix tres liaiiles

pressioiis, Idz. \j-J.— '.j.j vu 'ÓS.
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Nitii allijd /ijii "l<' l<' iii<»">if w .laitlcii \aii /' in Ih'1 iH'irin hior

>|rclii- lol aan circa iJOO alm. iiid xcrdw cncii. liciLicm er (>|t wijst

(lal -/ — .'{00 wclliclil in>^ allijd ici> Ie uronl is, maai- daarna i> de

u\ cifcii>iciiiniinii /.<'<'i- ütM'd. Dal de waarden \aii // in den Ix'uiiiiic

iiici liciroiiw l>aar /.ijn. konil ook <laar \an <laaii. dal l>ij de ü-roolc

\olnnnna L!«'rini:c oniianw kcnii^li('d<'ii in de waarden daar\an \ aii

urooieii in\ loed /.ijn. Zoo i> liei cijler r =z lOdiM) hij yy =: KM) Imogstens

sl«'clils lol in de lieiilalleii iianw keiirio;, /oodal liel li\ . ook 10(580

ot' |0()70 /.on knnneii /ijn. waar<loor h = r (r />, dailelijk 10

of 20 ee)die<len kleiiK'r /,<ni worden. De waarden \an A ,d>^'i'«'l<end""

/ijii door middel van (1) hopjiald onder aanname \an

/,, = <»! /-. — 4(i;t.

De wij/.e, w;iaro|> /'„ kan bepaald worden, is de xol^ende. Slelt

men in (J)

h-h„

dan gaat (1), daar dan ''—''« = -._ .

(^/— '') '^> <^'^<-''" '"

/.oodal

l_,y r—h

1,1, 1_.,;

11—h ,X

V\\ de/.e v(M-<ielijkin,ü- w(ii'<ll, hij c(mi aanucnomcn waaide \an h,,.

uil r en A Inj li\ . oOO. 1000. 1(500. 2200. 2.S00 alm.. ,r l.epaald.

Alsdan l»ertd<eiil men A„ nil

heluccn nil 1 onmiddelijk \()l;il. Zoo vond ik mol Ay = lll7 l>ij

1000, 1(500, 2200, 2800 alm. rcsj». de waarden A„ = 455, 4(5:5.4(52,

4(5(5. Xecml men n = 400 aan in plaats van n = oOO, dan \ ijidt

men niel A,, — 1000 hij /> = 2800 alm. de waarde A„ = 4(53. Mo\

// = 500, A,, — 1100 vind men hij 2S00 alm. wederom A^, = 4G4.

/oodal wel mei \»ilkomeii /ekerlieid A„ als /eer wciiiiL; \aii 4(5.'5

Ncrschilleiid kan worden aanucnonicn.

Mei de/.e waarde van A,, werd nii eerst />,, lenig herekend. l il

(1) volgl ld. :

(A-AJ'

(A„--AJ-^

— 1

r— h " ' r—-h

lol Ml iiifl KMKl ;iliii. zijn do waiinlrn van /• hij (i(K», 700, S(M), IMM) cii UKK) alm.

(l<' u'i'iniiMfJdcii viiii (lic (lci- ccrslc iiicIIkkIc (die der clcclrisclic coiilaclcii) en die

der -If iiu'tii(ii|c. Van al lilMI alm. /ijn alle waarden van / dooi de eeisle im-lliode

bepaald.
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Z()0(];lt

,__/,

J " "'1/ / H ,1 I

woimIi. ()|) (I('/,(; \vij/.(' \uii(l ik liij yy =: 500. (;00, 700. SOO, «MK».

JOOO, 1200, 1400, KiOO, 1800, 2000 alm. .iclii.Mvri,v..lLiciisA,, = «MH,

i)i7, 1)14, \)n. 1)12. l)i:i, IJJl). 1)17. 1)17. 1)17. 1)17. llirn.ii Im..|,,.,i'

ik lol h„ ==1)17.

Alsiiii werden de waardoi h hcickciid,! al> noIüI !M-|)aald. l'it

(1) \(.l,ul :

''~K ^ ^ _ {i>-i'S

Steil men h—
/>^,
= //, dan wurdl dil mcl h.j A^, rr- 4.")4

:

-^^ ^ 1 - ^-.

waaruit

(/ =r 454
0—^,„)-2i/

y is heiiadeid jveds bekend uit h (gev(iiideii). De/.e waaiden, gesul»-

slitneei-d in hel tweede lid \.ui l>oveiistaaiiile vergelijking, geven de

iianw keui'ige waarde \an //. eji dns \an //.

III. ()nderstell men nu \"()(»rl()(t|)ig. dat de waar<len \an />,, en A,.

]iiet \an de temjieralunr afliaid<elijk /.ijn. wal het gexolg is \an de

ondej'sjelling \ au Vvi\ï. \. n. W\\i,s. dal de met de al(Munkraehlen

in verl)and slaande grootheid n it'clil e\enredig mei de alisolnie Uun-

peratuur /ou /ijn, <lan kan nuMi de Li-itiscln- uroothedeii als \olgt

herekenen. Til <le vergelijking (1), gecoiuhineei-d mei

''/• = - •>i '7.— /'/• = '7.(1 — i^i — i^.. ).

waarni

.^, -- .^.
-= -

.,
('7. -/'/.)

1—
.11,

'//.

\nidt men na eemiie herieidinm'U

1+(SO'

l + (l-..) 1 + '1 i4'-_f)!

1) Zie V. D. Waals, 1. c. III, bl. 710.
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xÜikIc ./ lli.'iiis =1 "I <'ii M ^ " T)ii;u' \()(tr licl I w <'(m|(' lid

kan mvscliri'Ncii \\ orden ;

/((O \u'rU liicll (K»k:

1-.. :UH-..)(2-..-hyT ...
1— .''4-/' — ^^= " v')

l'il (k'/A' vcM-,i>'('lijl<iii,Li' ka 11 ,r licpaalil w (irdcri. 1 )aar !>., =^ -'17 = 1 ,t>H //„

is. /()(> wordl ," ^^ -=:1.(»'J. ('II xiiidfii wij d(i(ir liciiadcriiiLi' \ oor

,/ i\v ^\aal•(k' OjOik

DcrliaKi' is

-^^' — |/ O.TOit — (».84li,

/'(/
—

^'o

('II hicniil \ iiidt iiicii uciiiakkclijk :

///, r= 0.il22 //,/
— 845.

\\ aariiil ü'cx'oiidcii wordt :

/•/,
— 2 ,

.') 7 /'/,

;

/?j 4- /?, = O . ( ) 8;{ 7

.

IIcl kritisch \dliiiii(' wordt dorhuho:

/•/, =: 2. .'.7 hl, [— -l.-M />„ — 4.(i'.) A„) — 2172.

Dit volume wordt (zie <k' tuhei) hij 0° i\ reeds hij ccii druk xaii

circa 700 atiii. horoikl. Daar hij de proexcii \aii AM,\(iAT hij O" r

tol 102."> loo|)t. /oo strekt /icli derhaUi' de Ncriticatie der van ]>ki{

\V\\l,s"sche foriiiiile ( 1) lot Miluiiies uit. die \aii de orde \ aii rA'r/.s7/;/-

\(iluiiics /ijii, waardoor liet uchrek aan w aarneiiiinp'ii heiiedcn de

kritische temperatuur wordt xcriioed.

.\h'U kan uu ook de liroolhcdeii ,>, en ,1, a {/.ouderlijk herekeiieii.

Daar ')

, _ 1 ^ (1—^f

(1— '•)'

/oo \(ilüt :

l"?,

— (>.<t.l72 : ,i — o.tK'.t;:).

1) VAN DER \\.\Mi, l.(. lil. l»l. Td'.t.
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\'()(H- l( 7/ \ iiidt iiicii : ^)

u(>\(Ml(l(' :

27 hl,

^ ().c)528 '^'
11 hl- />

Mc'1 ^/ =r .)()(). /y/. :=: 84") \il|(|| liicii (li|>

üX'veiido

RTi. — 0.'Jli<»4 -- = O.lo.s.
273

T/. = 21> .5,

ttTwijl Dkwak-^j noikI 7'/, = 30° a :52°.

Dt' krilisclic dnik is ,g-c<>'CVCMi door ''j

^'^'

27V "1-1?,

w aai'vooi' nioii dus vindt:

1 <f 0,80(38X1.363 1 a „

n-
— X ~- — = i.i-'i4 X — <»."127

J)il wordt dus jia sidislitutic dei' waarden \an ii cii hj,:

j,j,— 18.0 atm..

\\aai'\()(»r I)i:\\ak' 15.4 alm., en ()i.zr,\\sKi ' '!() alnt. \(»nd.

\ (tor den /. U'. ki'itisidicn (•oënicii-nt A \indl men:')

/'

ck'ilial\ e

3 0,8068 3
A' = — X = - X o. •*•'>! = 0.360.

8 ^0,8306 8

De u'i'ootlicid )' eindelijk kan Werekend \\<>i-(k'n uil "j

,. /r(//>A l_,i /?., 0,9103
) = -^7, =4 ^'^ '^ =4X =4X 1.136-rr4.:.4:

Eveiiaks A dns wotk'i'oni /eer dicdil hij (k' norniak- waarik' O.üi.')

ligt, nadert )' l»ij //^ weer sterk Idl de iheoreliscdie w aar(k" 4. Terwijl

1) ld. II, blz. 0^0.

-) Proo. Royal Inst. 16 (:>), X". '.M (IHOli. |.. 177.

') V. D. Waals, 1. e. 11. Iilz. (1'27.

') Wied. Ann., 56, p. 133 (iSli:)). Zie ..ok Vi:i!Sf:ii\r™.T. V. K'. A. \. W..

8 Maart 1890, hlz. 393.

') V. D. Waals, I. e. II, l.lz. (i:i7.

«) ld. lil. bl. 7U5.



( 720
)

verder de iiildnikkiiiiirii \(Mir '!) cii />/. weinig NtTsclidlcii xaii die.

daacvdor hij diic-aldmiizc üa^scii aU ('<
) ucxdiidcii, w ijkl /•/. iUHiiiKM--

kclijU af. I>il wdidt daardocir \croor/ajilvl, dal //,, nu iiicl l>ijiia 4

maal /uo liiooi i> als //,, maai' slechts '1 maal /(«» ^rool, /oodal de

L'i'oolhcdcii ^i^ ('11 ,1, \(H'I kiriiier uil \ alldi dan hij di'i<'-al()miji;o ü-jisscii.

\ w Di.K Wwi.s \()iid hij ('()., h.\. ,-?, =r= ().i:{S, ,:f.^=r()J, lei-wijl

wij h(t\('u waarden xoiuleii. die hijna .*{ maal kleiner y.ijn. I>i: is nu

(Kik niet = (),-S(i A,^. maai' =. (),1>2 A,;, Icr-w ijl \<»(»r /•/. inphuits \an

'ISy^lik uvvoudcn w(U'dt 2Ju /j/-: of in plaats van 1 ,75 A,, tluuis 2,37 />,,.

Hel is zeker \an hel urootste helan^ Ie welen of de uitkomst Vüór

i'l; mei de pi'orwn o\ereeiislemt. \ an /elf stemt dan de l^rilisclu!

('oënii-iënt A' oveiven, aangezien 71- en ^y/. goed uitkomen. Maar

wij /idlen, ook wat hetrefi de verificatie van de uroollieid )\ daar-

mede waelilen lot na liet \(»lü-eiide lioofdsluk, waarin eerst het uedrag

\an /> hij liooLiei-e temperatuur /al wdrden nagegaan.

I\'. In de eerste plaats /uilen wij de herekeningen \aii § 2 her-

halen hij 99°, 25 ('. rit de gegevens van A.ma(;at '} hij die tenijtera-

liiur leiden wij de volgende tahel (i)ag. 72J) af.

r— A is thans hei-ekend uit

U,9994 (1 + 99,25 X U,003GG27) _ 1,3027

(f a
}'+

, P-t-,
r V

A'oor de „herekeiide" waarden \an A hepaalde ik geheel op de

/elfde wij /e als ho\en hij O ('. is uiteengezet:

h,i
— 1>17 ; //„ = 38t] .

Wederom zijn de aanvankelijke waarden \an A „gevonden" (tol

aan +400 alm.) te uroot. .Maar daarna is de overeenstemming vol-

d()ende. hoewel de eontröle slechts tot 1000 alm. mogelijk was. daal-

de proexen helaas niet \<'rder gaan. Wij komen hier lot het nierk-

waardiiie re->ullaat, dat terwijl de limiet waar<le \(ior A het/eUVIe ge-

hieven is. de waarde \au A^, >lerk is afucnoiueii. liet is alsof hij

hooücre tem|M'raluur de atomen inliet molecuul elkaar dichter kunnen

naderen daii hij lagere temperatuur.

l'il de Neruelijkiiiü- ('/) \(>l,ü-|, dat hij ü-roote \-oliiniiiia

is. Xii \ inden w ij :

Oo
i

/,,^_A,, — 454 (/>,,— hj' — -li^XA X 1"'

lOOo ' .. — 531 ' — 2S.J0 ,.

1) 1. c. p. 38 (2e methode).

I
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eveneens = 1.7.'^ i:<'\\orden /.ijn. Wij kniiiifii (|ii> ;;("i'u>t iiunncnien,

(l;if (h,i
—/;„)" lii>>clicii iwee /.oo uile<Milni (jiciidc lenii^erafnnrii-i-ejizcn

als 0^ en 'iOO^ strikl cri'/irci/ii/ met de lcni|iei'atuur Liexniidcn wurdl.

/oodal de lii'oollieid a t/c/icp/ oi/'i/ /i'diki'//'//: daar\an moet \vezen.

Dal (c oiuilliaid-celijk \an 7' is, lieel't zeker niet> hevi-eeindends

:

licl te,üi'n(kx'l /on eerik'r opmerkelijk schijnen. Prof. v. i). Waai.s

maakte ilaii ook, toen hij om de grootheid I l»ij
(

'(
^^ Ie

/' V'/77/,

doen slnilen — tot die aanname ii,evoerd \\"(M*d, (inniiddcllijk op het

I»e\i-eemdeiule daarvan opmerkzaam. ';

W"]} willen nou e\cii (ipiiierkzaam maken op een uexolul rekking

\aii het feil. dat />,/
— //„ evenrediu' aan l"7'z(m zijn.

Stellen \\\'\

• lan L^aat (1) over in

\V\\ kleine A,y—A en groote r wvnU dit lienaderd:

Vy^''
derhalve

o,.
/>,,—/' =

NT
.

h\\ daar /• alsdan lienaderil ^ is. zoo wdrdt
J'

l>n 1> = . /' .

y

27

of

«I. w. z. de waarde \an // lianut >leelils daar h,, nau'eiioeg onver-

anderd i)lijft — \aii ji af. en niet meer \aii /• of 7'. De waarden

\an //. herekend hij (Iczrij'ilc drukken. Aersehillen dus even\eel. hetzij

de lem|>eralnur O . dan wel 200 is. lmmer>

Wij \()nden dit dan o(dc in de hovensiaande tahellen l»(M\aar-

heid. ') Ter nadere vergelijking schrijven wij de ,/herekende"" waar-

den van h van 100 tot 100 alm. nou- eens af.

M 1. c. III, blz. 704.

-) Ik maakte hierop n-eds vroegor in oen verhandel ing in de Arrhhii^ Teijhr

(,Sar finlhiente des correclions, etc." {'!) VII, 3e |>artie, p. ;26— 27.) opmerkzaam.

Aldaar verilieeide ik de bij waterstof gevttnden /y-\vuarden aan een empiriselie for-

mule van K.vMtuLiNcu U.n.nes.
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Zof»als ineii zift, zijn fle vcrsoliillen p^ehcel jr^lijk. De //-wajinlen

liij 2<H)'' zijn allo ^ oenlrodoii lap:er riari «Ie overt'Ciikomstifre naanlon

bij O" ('II HK)\ «IcKmIat hij 2(M)' /,^ 7 eenliedfn lajror i>. Maar hrt

volloop is altijd jrcliccl hetzolfdo. En <I;iar hij jrelijke // steeils (-//'Of'^r^'

waanloii van /• holi(Knon, wannoor do toin|K'n\tniir stijjrt. spreekt

hot van zelf, «lat //^ stoods kloinor moot nitvallon.

rit hot hovonstjiando vol^rt ook, dat mon f>,, oniniddoliijk op hot

oojr kan ho|)alon, door hij do jjcvondon vvaardon van A hij hv. 5(H)

afm. ~y2 ronhodcn o|> to tollen, of i)ij do \va,irdon hij 4(M) atni. 32

ocnhodon, onz.

()[» hot hovonslaandc zij iioi: (\o vnlj.'cndo kloino horokonin? jrchazoord.

Daar A, A, hij //, //, = KM) in hol ho^in oiiva 10 a 11 hcdraajrt,

zoo is

y' — ' = - — O.IU.J X 1'^-^'

.

' 2 f! 100

l)«'rlial\c IS

l.,, - 1,^ _|/yV - 10 3 l/o.af/.'Y' — 10 T l/Ö,21 X 0.0994(1 + m),

of

l,,j — /;„ — 10 « 1/21 X 10* (1 + «O-

r.ij o IS dus lO^A,, Aj=i458 (,irc\oiidcii 454).

|;il 100 \\,,r.|i 10" A,, A„i3^l 21Xl'>'XJ.'i<>27 = 535(<rev. oüh.

r,i|2(M> viii.ln, NM) Kr.A,; Aj^i 21Xl<>'Xt7324= 603(gev.(;()4i.



( 725 )

V. Tf;nj;evolj;e der verander! ij kh^iid van //^/— />„ met de l;ern|:K;ral;niir

onderfjaan de berekeningen van ^ 'i natimriijk eenijre eon-ectie. MrK-ht

hff conntant blijven — waarvoor rK>k spreekt, dat voijrens een oprnerkinjr

van T). fiKRTHKLOT de ervarinj^ voor de verhouding tn.sHchen de

ternf)erat(iMr, waarbij een gaH in uiter8t verdunden t/Kifitand de wet

van liovf.K vrilgt, en de kritische temperatuur de waarde 2,93 a 2,98

levert; terwijl de aanname, (^lat />^ constant is, bij die zoo ver uit

elkaar liggende teni[»eratiiren 'j tot 2,9 voert — flan zal ook bij de

kritische isotherm b^j circa 920 kunnen gesteld worden. Maar h^ zal

aiinmcrkelijk hooger uitvallen dan bij (f C. Wij z^'en boven, dat

het verschil 77 eenheden bedraagt voor 99'' temperatuursverschil. Bij

— 242*^ C. zal h^ dus gevonden worden uit

242
h^ — 463 -f-

-— X 77 = 463 + 188 — 651.

Stellen wij dus hc, = 920 , /*, ^ BoO , dan is in de eerste plaats

hrj niet meer = 2 />„, maar

^>^= 1,410 /.„ .

De veranderlijkheid van h is dus veel minder groot dan bij O", en

als gevolg daan-an zullen de grootheden ^^ en ^^ nog kleiner uit-

vallen ; terwijl de kritische grootheden nog meer tot de normale zullen

naderen.

De gi'ootheid u. =z -—"-—
is thans = 7-777 = 2,41 , en daardoor

bg—h,, 0,41 o

wordt de waarde van r = (
— ~

j uit de vergelijking [h) niet

hierdoor wordt

= i/ 0,852 = 0.923,

meer

0,709, maar =: 0,852. En hierdoor wordt

bk—^9

waaruit volgt

:

hk = 0,977 hj — 899.

Voor V]c en ^^ + ^„ worden thans ge^'onden (zie § 3,

:

vt^-2,^lbk ; iJ, + ^, = 0,0228.

Wij \inden dus

:

f;. = 2..S7 J.,, (— 2.80 6,; =: 3,97 A,) = 2570.

een \'olnme, dat bij O" C. bij p =1 d= 5.50 atm. bereikt wordt.

Voor ^1 en ^J, wonien afzonderlijk gevonden

:

3,— ^=: 0.0117 ; /f^ = 0,<:»lll.

^) Zie V.O DER Waals, l. 0. 111, bl. 705.

4H

Verslagen der AMeeüng Xatuurk. DL XI. A". i'.X>2 3.
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Eii iiii Ivoiucii wij IcriiLi' (>|> (Ic |)r<)('r(m(l('r\ iiMlclijkc \ci-ilicalie \'an ^;^.

Daar I (ir. //.^ bij O ('. eii J alm. een niiiule ijiiieenit van J 1 127 cM'.,

zoo is n, in (rM\ nit-iednikl = 2571) X i<> "^ X J1127, derhalve de

kritisclic dlrhtltcid

:

1
dk
— = U,0848.

28,70 —
Volgens hel Iheorenia der i'echie niiddellijn \an Matihas is:

waarin </ door VoiNc; en Matiiias hij \erscliilleiide niel-geassoeiecrde

Hehame]! naii'enoeg 1 \verd >i,e\ouden.

Door Dkwar ^) werd nn voor de vloeistofdiclitheid hij het .smelt-

pmit van //, (16°,5) i^evonden 0,086, zoodat wij — ojider vcrwaar-

loüzing van de danijxUehllieid d^ — vinden:

0,086 16,5
2 = 1 ~- = 0,468,

dk 31.0

wat voor dl geeft:

0,086
dk = -^ = 0,0348,

2,468 -^

in aigelieelc overeenstemming met de door ons boven l)erekende

waarde van dk-

Berekenen \vij llians nog de ONerige kritische grootheden Tk, pk,

X en Y.

Voor Tk ^inden wij thans :

8 a 0,9549 X 1,0456 8 a „^^ a
ETk = X-^ ^^-^ — 1,010 X = 0,299—.

" 27 hk 0,9883 27 bk h
Met a = 300, bk = 899 vindt men dns

:

0,9994-^ = 0,100,
273

zoodal

Tk = 27°,2

\\(tr(h, al/.(»o iels Ie laag, daar experinienleel + 31° is geNcmden.

\Oor den krilisehcn diwk hckonieii wij:

1 a 0,9439 X 1,093 1 a „ a
Uk = X -^ = 1,044 X — 0.0387 --.
^

27 bk' 0,9883 ^27bk' bk^

') 1. c. 1)1. 411. Hel smcllpunl woidl opgegeven 16° ;i 17° absoluut; de

kiilisclic leiiip. 30^ a 3iJ° absoluut. [LJij het kookpunt van IF. (20° a i21°) is de

vloeistofdiclilhe.d op ± 0,07 geschat, maar dan mag de danipdichtheid uiel meer

verwaarloosd worden.]
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Met de gevonden waarden \an a cii l>i^ wordt dus

p/- = 14,4 atm.,

terw ijl door Dewar ± 15 alni. Avci'd gexoiiden.

De kritische coëfficiënt X wordt :

3 0,9439 3X= -^X-^ =— X 0,989 = 0,371,
8 ^0,9549 8 —

:

alzoo l)ijna de normale waarde 0,375.

Voor Y
T dp \
—

~T^,-\ vinden wij tiians een andere waarde dan vroe-
P dijk

gei'. Li de algemeenen nitdrnkking ^)

a \ ( dJijT/dp\ 1

p \dl Jv p

dh

db

d\Pb ) dh'

dTdb dv

ot> d}\
is WW de factor van - niet meer = O te stellen. Daar nl. =: « {h—6„),

dv db

zoo IS

ö /dPA__ d\

dTydbJ- dr
daar wij x'onden dat « onafhankelijk is van T, b^ daarentegen van

7' afhangt. Voor den faktor van - vinden wij derhalve:
dv

db,

Nu zagen wij boven, dat b^—/>„ = \/yT, zoodat />„ =: bg—i/yT,
en daar ö;j nagenoeg onveranderlijk met 7^ werd gevonden:

rr dK

dl

TA / db
De lactor van — wordt dus

dv

^'7^=-o^"rï = -ö(^'/-^)-

f'i^-^o — ^ih—^o)]^

wat met

ET
{bn-Kf

— .1

b-b.

— daar volgens (i)

{i>o-^.f {f^-boYV ^-i>

b—b^
1

I — overgaat in

1) V. D. Waals, 1. c. III, biz. 702.

46*
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/ + ,,,

De uitdnikkiiiii xoor

c-h
._ 1
b-b.

1 — 1 V:;^
2 b—b.

T <lp\ fdb
,,,, Nvordt al/.ou

rdlji, \dv

1+/:?, -11- 1 V-^
2 b,.-b.

Hit gcefi mei de boven l)erekeiide waurdeji (zie ook § 3)

1
, 1080 \ / 1 270

1+0,0117( , -1 U 1
0,9772

i'= 4 X . , .

0,9439 L V--^'* yV 2 249

= 4 X 1,035 [1 + 0,0117 X ^,747 X 0,4578],

of

}' = 4,140 X 1,0308 = 4,267.

Gaan wij nu nog ten slotte na, of deze waarde voor

eenigermate niet de weinige experimenteele gegevens van Dewak in

overeenstemming is Ie brengen.

Deze vond id. (1. e.) :

T = 20°a21°

T/; = 30°a32°

p r= 7(50 mM.

pjt = 15 atm.

Deze beide opgaven leveren met behulp der integraalformule

,
pk .fJ^k ^

nep log—=:J[~—l
P V^

Aoor f de waarde

nep lo<i 15 / o 1

f= ~—-— = 2,708 X I
— « ^

12
^ 9

"^
V 3 3— a -—

20 21

naaiuKilo uion 20'' en '^'2" of 21° en 30° neemt. De laagste waarde

is 4,51. d.w.z. nog altijd liooger dan de berekende waarde 4,27.

Maar men moet iiiei-bij bedenken, dat 20'' relatief zeer ver van 7\.

ligt (=: 7s ^V). CU <1j^< <1"s hij 2Q^ de factor ƒ zeker grooter dan

diclil bij 7V /.al gcxoiidcu worden, zoodat 4,51 zeer waarschijnlijk te

grooi is.

Uit het bovenslaaiuk' volgt in elk geval, dat de grootc extrapolatie,

welke wij ons veroorloofd hebben, door uit de waarden van b bijO°, JOO"

en 200' tol <1"' waarde \au A„ bij 242^ Ie besluilen, iudei'daad de

kritische gegevejis — \(>(»i- /ooxcr de spaarzame gegevens tlaai'omlrenl

ons in staat stellen da^iroxcr te oordeelen — met voldoende nauw-

keurigheid we 'igeeft. Alleen )' is welliclil Ie laag.

Dal de nieuwe vei'gelijking, door van dkk Waals voor de veran-

i

f
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(lerlijkheid van h met liet volume afgeleid, niet volkomen jni.st de

experinienteele gegevens weergeeft, is ^vel te vel•^vacllten. Immers de

vroegere coi-rectie aangaajide het gedeeltelijk samenvallen der afstands-

spheren bleef l)ij de afleiding dier foi-mulo Itiiitengesloten. Voor een

één-atomig gas b.v., als kwikdamp, argon, etc. /on volgens de nieuwe

theorie van van dkk Waals de grootheid h in v—A onverandei-lijk

zijn, terwijl toch volgens de \ roegerc hoschou wingen deze grootheid,

die bij zeer groote volumens gelijk aan 4-maal het moleeulairxolume

is, bij kleine volumina zeker kleiner zal gevonden worden, en tol

ongeveer 2-maal het molecidairNolume zal moeten naderen althans

wanneer de gedaante dvi moleculoi op deze berekening geeu iiixloed

uitoefent.

Natuurkunde. — De Heer H. A. Lorentz biedt eene medcdeeling

aan: „Bijdra<ien tot de electronentheoric'' I.

Invoerbig van nieuwe eenheden in de (/roiulreiye/ij/i/Nt/en.

§ 1. Wanneer men, zooals ik het in vroegere verhandelingen ge-

daan heb, alle gi'ootheden in electromaguetische eeidieden uitdrukt,

bestaan tnsschen de dichtheid q der lading van een electron, de snel-

heid v> van een pnnt daarvan, de dielectrische vei-plaatsing t> in den

aether, den stroom l en de magnetische kracht 1) de volgende be-

trekkingen ^)

div b =: (> ,

^ + div {Q ü) = O,

1 = b -f 9ü,
div {) = O

,

rot f) =: 4 jr l = 4 jr (b + (> ^) 1

A jr c^ rot b = — I) ,

waarin c de snelheid van het licht in den aether voorstelt. Men kan

aan deze vergelijkingen nog toevoegen de volgende nitdrukking voor

1) Zie mijn Versuch einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinungen

in bewegten Körpern. Evenals in deze verhandeling neem ik aan dat alle groot-

heden doorloopende functiën der coördinaten zijn ; met name geldt dat van p, d. \v. z.

de dichtheid der lading van een electron wordt ondersteld aan het oppervlak van

het electron vloeiend tot O over te gaan. De gebezigde notaties zijn, afgezien van

de letters, dezelfde als vroeger. Het scalaire product van twee vectoren a en b

wordt door (a . b), het vector-product door [a . b] voorgesteld. Het coördinatenstelsel

staat stil.
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(Ic olrcliiM-lic krarlil, d. \\ . /. de kraclil \n'\- cciilicid \'aii Itidiilg, (^lie

t'cii ucladi'ii \ oliiiiicH'k'iiiciil \aii den acilici' oiidcrN iiidl,

f— 4 rr r- b -f |o . |)|.

\h' loriiiidos worden iols reiielmali.üoi' waiiiicei' nioii q, b, l en f in

ekriroslaliselie eenlieden uitdrukt, terwijl luen /icii wat b betreft aan

de electronuiiinetisclie eenliedoi houdt: \ei'der kunnen vele verii'elij-

kin,ii,en no^ Nereejivondiiid worden, wanneer men in i)laats van de

eenheden \au lailin^u' en luauiieelpool, die men ,t>ewoonlijk lot firond-

slaji,' \au hel eleetroslatisehe en hel ele('tr(»niag"netisehe stelsel kiest,

andere invoert, die 1/4.t maal kleiner zijn. ') Een en ander heeft

ten gevolge, dat men in de iHtveiistaande vergelijkingen q, t>, I door

Q t) l

./,- , tTt^ 1 TTT-""- moet vervangen, en f— daar deze letter
<'V Act evA^rt cv Atv

thans de kraelit nntel voorstellen, o|) de nieuwe t'eidieid \an lading

werkende — door <V4.t . f ; evenzoo 1^ (h)or \/in: . b.

1)0 N('rL2,-elijkin<ien nemen dientengevolge de \'olgende gedaante aan

(llr b = () (1)

-^ + rfir(^ü) = 0, ....... (II)

r = b + ^ü (III)

dlv f) = O , (IV)

ovt b = — I = _ (b -f o t>) (V)
I' ('

1 •

rot\>— — ~\), (VI)
c

f=b + i[ü.f)l, (VII)
c

l)ij welke laatste vergelijking wij nog opmerken dat b de clcctrisehe

kracht is, die op rustende lading zou werken.

liet electi'ische ai-l>eidsvermogen per volnme-eeidieid wordt gegeven

door

in = Tr
^' 0'"i)

en hel magnetisehe arl)eids\erinogen per volnme-eeidieid door

11 «= l-h\ (IX)

terwijl de enei'gicstroom \ an 1*ovntin(; door

^^^'-L^-'-iM (X)

Ix'paald woi'dt.

') Do/x' wijziging is vooral door IIioAvisiDn warm aanbevolen. De eenheden, zooals

ik 7,0 hier kies. zijn dezelfde die in de .l/r////r;y/r///.sr//f' A'>/C'^c70jin(f(//c woi'deil gebezigd.
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Hol totale electi-iscliL' arhcidsvei-mogeii van een stelsel zullen wij

door (J, liet totale niaiiiiclisclie arlioidsvernioüen door 7' voorstellen.

Wij niei-ken nog op dal zoodra de sli'ooin I oxeral hekend is, do

vergelijkingen (IV) en (V) de nitagnetisclie kraclil (^ bepalen, waaruit

dan verder IT,,, en 7' volgt. In dezen zin kaji men zoggen dat bij

elke clei'trieiteitsbcvveging eene bepaalde magnetische energie behoort.

Scalaire potentiaal en vectorpotentiaal.

§ 2. IMon kan de vergelijkingen van §1 o|> elk stelsel toepassen,

waarin geladen materie zich door den act her beweegt, hetzij de lading

alleen bimien zekere uiterst kleine ruimtedeelen bestaat (electronen),

of op an'dere wijze vei-deeld is. Ook knnnen de bewegingen van

allerlei aard zijn; men kan zich \T)orstellen dat electi-onen eene

translatie hebben, dat zij wentelen en zelfs dat zij op willekeurige

wijze gedeformeerd worden; alleen moet woi'den aaiigenomen dat

elk volnmc-element zijne lading behoudt. J)it wordt door de \'er-

gelijking (II) nitgedrnkt, en liieroi> bernst het ook dat de door (III)

bepaalde electrische stroom I (nit (\q\\ ^•el•plaatsingsstroom d en (Xqw

convectiestroom q\> samengesteld) steeds solenoidaal ^•el•deeld is, d.w.z.

dat

dlv I =: o

is.

Kent men nn do bewTging der geladen materie, dan kan me]i het

electromaL>netiscli \q\A in den aether, zoowel binnen als i)uiten die

materie, met belinlp van (I)—(VI) bepalen; dit vraagstuk kan worden

teruggebracht tol vergelijkingen Aan tien vorm

1 ö'^il^At-^^ = -«, <i>

waarin « eene bekende, en if^ eene onbekende functie van -r,//,c, ^ is.

Zij
ö 'een geslbteii o[)i)ervlak met de naar buiten getrokken normaal

II, die de hoeken )., ft, v met de coördinaatassen maakt.

Geldt nu de vergelijking (1) in de geheele ruimte S binnen dat

opperAdak, dan heeft men voor de waarde Aan ip in een willekeurig

punt P daarvan op den tijd t,

*=i/>''^+i/|7[9-L*i|-,(7)|'"'-- •
*^'

waar de eerste integraal over de ruimte S, de tweede over het

oppervlak ö moet worden genomen. Onder r moet de afstand tot

het punt P verstaan worden, terwijl de insluiting in vierkante haken

r
moet dienen om de waarden op den tijd t aan te geven.

c
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Slcllcii wij ()ii> 1111 \(M>i- (lal hel ()|»|KM'\lak <; /icli naar alle /.ijdeii

tdl in hel (Miciiidiiic NcM'wijdcrl en oiiderslolloii wij dal de oiiislaii-

diuiicdcii \an dicii aard /ijn, dal de (ippcrxlaklc-iiilciiraal in (2) lol

O na<li'it. l)an uaal de Ncriiolijkinii' oxcr in

^= (— [«]./«, (:{)

4.Tr J r

waarbij im tk' inlcLiralic over (k' oneindige iiuinic inocl worik'ii

nilLivslrekt.

§ 3. Men kan nil i\c fonnnk's (I)—(VI) op verschiHciKk' wij/en

ver<i'clijkin<>en \"an (k^i \()i'ni (1) atkMdcn; ov ix'slaan \).\. zidko ho-

li-okkiiif»cii voor de afzonderlijke fOiiij)Oiienleii van ö en I). Eenvon-

digci' is liel cclitei', zooals Lkvi Civita ^) en Wiechert '^) gedaan liel)l)en,

de opk^ssinu' afhankelijk Ie maken van vier Imlpgrool heden, een

M-alaircn potenliaal <f en <k' drie componenten o,,, ci„, a. van een

vrelor|iolenliaal a. Deze groolheden vol(k)en aan de vergelijkingen

1 dv

1 d\i, 1
,

1 ö-a„ 1

en hehben dus volgens (3) de ^vaarden

1 ri

4.T^7 /•

1 ri 1 fl o
a^. = -— I— Iq ü,.] dS , a,/ = -—

I
— [o Dy] <7aS, enz.

4:irf^ r ' 4:JicJ r
'^

Uil y en a vindt men dan de dielectrisclie verplaatsing b en de

magnetische kracht f) met behulp \an de betrekkingen^)

1 .

b = a — grad tp
^ (4)

c

{) =:rot(\ (5)

Hel \'erdient bovendien o|nnerking dat tnssclien den scalairen

polculiaal en deii vectorpolentiaal een verband bestaat, dal woi-dt

uilge(h-ukl (k)oi' de vergelijking

div a = (f (6)
c

1) Lkvi CivrrA, Nuovo Gimcnto, (4), vol. G, p. 03 , 1897.

-) WiECHHUT, Arcii. néerk, (2), T. 5, p. T)!!).

''•) OikUt (jrad o (, gradiënt van '^") wordl de vccuir nicl (K- coiuiKjaenlcn

Öf// i)<p Ó<f
-. ) -^ ) ^ verslaan,
o.c üv dz
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Stellingen die overeenkomen itiet kei htujimel van d'Ai.kmbkrt

en het principe der kleinste imrhimj.

§ 4. Wanneer men beproeft, niet l»<'liiil)t van zekere ojidorslcllinoon

over het mechanisme der electromagnetisclie werkingen, de grond-

vert>-elijkin,nen nit de hef^inselen der meelianica af te leiden, stuit men
oj) aannierkelijlve moeilijklieden. Alen kan eciiler, zonder zicli aan

zulk (HMic afleiding te wagen, dus terwijl men de vergelijkingen op

den voorgrond stelt, daaruit dooi- wiskundige iierleidingen stellingen

afleiden, die wat hun vorm betreft, met theorema's uit de mechanica

overeenkomen, en bij de behandeling van menig \raagstuk goede

diensten kunncji bewijzen. Dit is vooral door Abraham in zijne

belangrijke verhandeling „Principien der Djnamik des Elektrons" ')

gedaan. Wat in § ^ 4—G voorkomt vindt men in anderen vorm ook

bij dezen natuurkundige.

Denken wij ons een stelsel van electronen dat zich op deze of

gene wijze door den zich tot in het oneindige uitstrekkenden aether

beweegt en laten wij van eiken toestand die daarbij voorkomt tot

een oneindig weinig daarvan afwijkenden {yevarieerden) toestand

overgaan. De variatie of virtueele verandering moge hierin l)estaan

dat de punten der electronen de oneindig kleine verplaatsingen q onder-

gaan, terwijl ook de dielectrische verplaatsing vei-andert.

Wij schrijven voor het verschil tusschen de dielectrische verplaatsing

voor en na de verandering, in eenzelfde punt van den aether, ö^ en

gebruiken het \'ariatieteeken rf ook bij andere grootheden in denzelfden

zin. Overigens onderwerpen wij de variaties aan de voor^vaarde dat

elk volume-element bij de verplaatsingen q zijne lading medeneemt,

wat door de met (II) overeenkomende betrekking

ö Q -\- div {q .X) = O (7)

wordt uitgedrukt, en dat ook na de variatie aan de voorwaarde (I)

voldaan is.

Dan is de vector

<^ ö + 9 q

solenoidaal verdeeld; immers, uit (I) volgt

div rf b = rf ^,

en voor het tweede lid mag men hier, blijkens (7), schrijven:

— div {q<\).

Stellen wij ons voor dat <\ en d i> op elk oogenblik t gekozen zijn,

en wel zoodanig dat zij continu met den tijd veranderen. Den

gevarieerden toestand deünieeren wij dan door vast te stellen dat de

1) Drude's Annalen, 10, p. 105, 1903.
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|Miiilcii \;iii elk ('IccInMi de li(»\ ciiiiciKK-iiidc ,n('\ai-ic'C'r(k' süukU'Ii (*[>

(kvA'UUo ()(><i:enl)likkcii /.iiUcii iiiiiciiini. waarop /.ij l>ij «Ie werkelijke

he\vcL?iiiii <le {)vereenki)ins(i^'e (Mdsproiikelijke slaixleii bereiken en

(lal eveiieeii> in ieder |»nnl ilcv niinile de ucxai'ieei-de dieleetriselie

verj)laatsin^ii- op liet/ell'de (toLiciililik heslaal als de Oüi'sproid^elijke

dielecli-isclie vei-[)laalsijin- hij den wcrkelijken Itewcj^iiig'Sloesland.

Zooals men ziet is hienncdc de snellieid der gekidcn materie en de

veranderingssnelheid van ï) voor den gevarieerden toestand gegeven,

d. w. z. zoowel de convectie- als de vei-i)kiatsingsstroom. Wij kemien

dns ook den gevarieerden sli-ooni l en hel eerste werk zal zijn, de

\arialie rij met hehnlp van q en d ö nit Ie drnkken. Daarhij kunnen

wij er vooraf van verzekerd zijn dat dl solenoidaal verdeeld is. Dil

volgt hiernit dat in de verschillende toestanden die elkander bij hel

gevarieerde verschijnsel o|>\()lgen een bei)aald xolume-elenient steeds

dezelfde lading heeft en dal ook steeds aan de vt)orwaarde (1) vol-

daan is.

§ T). Wij zidle]! \-ooreersl (J iv beschouwen. Daaronder hebben

wij. zooals gezegd is, de verandering in een bepaald punt der ruimte

Ie verstaan. Duidt men met (J ib) de verandering voor een bepaald

punt van een electron aan, dan is klaarblijkelijk

Öü.r ÖDa- ÖLV,

(rfü,) = (h\r + qr ^- + <\>, j^- + q^ -^ •

Gemakkelijk toont men aan dal

{<fo.) = -

i^ wamieer men ondei-
'

' nici de vei-aiulei-ing per tijdseenheid in

r/c

.. öq., • ...
een vasl punt dei- minde verstaat, waarvoor wij :^ oi q., sclu'ijven,

maar de verandering van q, voor een bepaald punt van een electron.

Derhalve is ook

Oq, d:\r ^li
Uh.,) - q. 4- V.. ^ + ^//

0^
+ ^^

öc
•

.Mi-l behidp van deze vergelijkingen en van (7) vindt men mi

dl., := d {ir -\- Q V-,) = d ir + () d V\, + T., (f Q =
Uq.r U.^.r V.\j:t)q.r

, d.l.r , Ö.l^-

ÖÜ.T Öü., ()l.\f
.

,. , .

ü.'' Oi/ UZ
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of waiiiicor men bij hel tweede lid liet eersle lid van (II), met <\x

vermenigvuldigd, voegt, na eenige verdere herleiding

,
ö dc\j. Övla- ()<\r

(fh — ^; (rf Öa- + 9 q.r) + (> ^x ^ + O üw "c'- + Q '^z V — IV-
<^'"-

((* (\)
—

Ot d,v ot/ óz

" ^ ^^
d,/-
~ ^ "^^ or " ^ ^^

t)~
"^ ^'' ''''''

^'^ ^^
~

() o ö
"^

ö^^
^'^ ^•' ^ '' '^'- "^

ö//
*-'' ^^^' ^''^ " '^''^'^' ~ ö- '^ ^'^'- ^'•' ~ ^' ^''^''

Do hvee iatilste termen te zamen zijn de eerste component dei-

i-olalie van den vecloi- met de (-(miponentcn

Q (q.// l\r — q- %), 9 (q- l^a — q.r D,-), Q {<\r l^/ — q.y Ü.r),

welke veetor niet andei's is dan liet ve('tor[n()diict \an q en i\ xcr-

menigviddigd met <j. (jraat men met rJly en fil- op dezelfde wijze Ie

werk als met rfl,,-, dan komt er len slotte

ö
ffl=-^^((fb + ^>q) + roi|^>|q.l,|| (8)

Door deze nitlvomst wordt bevestigd dat dl solenoidaal verdeeld

is. De door den laatsten term voorgestelde vector heeft nl. deze

eigenschap wegens den mathematischen vorm van dien term en wij

zagen reeds dat de vector (fb + ^q solenoidaal verdeeld is.

§ 6. Wanneer wij ons nn ^'oorstel]en dat op de aan het slot van

§ i besproken \vijze bij elke electricileitsbeweging eene bepaalde

magnetische energie behoort, kunnen wij uit de voor rfl gevonden

uitkomst de variatie öT dier eiierüie berekenen.

Vooreerst volgt uit

T— ~~\{fdS

ÖT= C{{),: (ff)^. + (), (fi)y + (), (fi),) dS = C{1) . d^) (Z.'^.

De integratie moet hier over de oneindige ruimte Avorden uitge-

strekt. Hetzelfde geldt van andere ruimte-integralen en \vaimeer er

geïntegreerd of partieel geïntegreerd wordt, nemen wij aan dat de

daarbij te voorschijn komende integralen over het oneindige grens-

vlak der ruimte verdwijnen.

Vervangen wij nu volgens (5) () door rot a, passen wij vervolgens

partiëele integratie toe en bedenken wij dat tenge\'olge van (V)

rot ö{)=: - (fi
('

is, dan verkrijgen wij
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,fT = f{n>t a . rf()) dS r= C{a . rot rf()) dS = — /(a . dl) '/-^ • • (0)

Substitueert iiieu liicr voor dl de waarde (8), dan komt er

öT=^fU . ^M di> + (>1 h ^^-S + '^JU rot

j

o\.^ . l>l
j

\/.S
. (10)

Voor don eersten term kan men schrijven, als men \ an f4) ^e-

hi-nik maakt

c dtj ^J

:^li_r(a.|db+ 9q|)(/^^ + |b.|rfö+ ^.l|)(/^^+jC./rm/r/>.{db+ ^li)^^^^^

Nu is blijkens (9)

-ir(a.|db + (>q|)tZ5 (12)

de verandering die de magnetische energie van liet stelsel zou onder-

giian wanneer men aan den stroom de verandering dö + ?C| gaf.

Wij zullen deza variatie van den stroom d'l, de daarbij behoorende

variatiën van \) en 7', d' () en d' 7' noemen. Ik doe opmerken dat

d'{ de stroom is, die er zou bestaan, wanneer de door q en db voor-

«••estelde \ii-tueele ^'eranderingen in de tijdseenheid lot stand kw^amen.

Verder is j(b.dö)(/.S' de variatie in het electrische arbeidsvermogen

V l)ij den o\ei-gang \an den oorspronkelijken tot den nieuwen toe-

stand, terwijl \vegens de solenoidale verdeeling van
1
6\> -|- ^-l j

de

laatste integraal in (Jl) verdwijnt. Derhalve wordt de eerste term

in (10)

'——^6U^UXi.q.\)dS.

Door juxrtieele integratie gaat de laatste term van d7' o\'er in

y ffroU . {?[q . ^\\)dS^-^L(S) . [q . üJ ) c/S = —U{<\ l^ bD^'S,

zoodat eindelijk

wordt.

Nu is blijkens (VII) de laatste tei'm niet anders dan de arl)eid

dien de op de eleetronen door den aetlier uitgeoefende eleetrisehe

kracliten bij de verj)laatsingen q verrichten. Steil men dien arbeid

door (fE voor, dan is dus
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dö'T
óEz=:(f{T-r) (13)

(It

welke vergelijking ceiic inc( het principe van i/Ai,embekt overeen-

komende stelling uitdrukt.

§ 7. De electrisclie krachten waarvan de ai-i)eid door dE werd

voorgesteld, bepalen, iji vereeniging met eventueele andere krachten,

de beweging der electronen. Stellen wij ons \oor dat deze eene

werkelijke massa en dus ook eene gewone kinetische energie 7\ hebben,

en dat die andere krachten, waarvan zooeven sprake was, van eene

potentieele energie U^ afhangen, dan zal de totale arl)eid der op de

electronen werkende krachten öE— öLl^ zijn. Nu geldt voor elk

stelsel van materieele deeltjes de algemeene bewegingsvergelijking

dö'T,

at

wanneer ö'2\ de verandering voorstelt, die de kinetische enei'gie zou

ondergaan, wanneer aan de snelheden der punten de veranderingen

werden gegeven, die men bij den overgang tot den gevarieerden

toestand aan de coördinaten geeft en wanneer men aanneemt dat de

gevarieerde standen op dezelfde oogenblikken bereikt worden als

de overeenkomstige werkelijke standen, terwijl ó A de arbeid der

krachten bij de virtueele verplaatsing is. Past men deze stelling op de

electronen toe, daarbij éA door öE — 6U, vervangende, dan komt er

dö\T^T.)
Cf |(T + TJ - (f/ + L\)\ ^-^^ = 0.

Hieruit volgt eindelijk door vermenigvuldiging met t/t en integratie

van t, tot t^, wanneer men onderstelt dat op deze oogenblikken,

zoowel de verplaatsingen q als de variatie der dielectrische verplaatsing

(fb verdwijnen,

öJ\{T+ T,)-{U-\- l\)\dt^O,

welke vergelijking met het beginsel der kleinste werking overeenkomt.

§ 8. In het bovenstaande werden de veranderingen \-a\\ T en T
voor het geheele zich tot in het oneindige uitsti-ekkende stelsel

beschouwd. Men komt echter tot dergelijke uitkomsten, wanneer

men zich wel is waar in het (jeheele stelsel de door q en ö^ aan-

gegeven variaties voorstelt, maar onder T en U de magnetische en

de electrische energie verstaat, die binnen een of ander vaststaand

gesloten oppervlak o \-oorkomen. In de medegedeelde berekeningen



738
)

koiiil dan allrcn dc/c \ oi-aiidoriii.i!- dat, ()\i'i-;d waar wij parlioel

«!:eïiitour('ord licliboii, iiijojiraleii oxcr het ()|)j»or\hik ^aaii de iiitkuni^tcn

worden l(H\ue\ ot\ü'd. J)nid(Mi wij de liockcn die do aan liel (ij)j)('i'\ hd<

naar hnilcn uelritkkkcn normaal nicl de |K>siliovc ('0("»rdinaa(-assen

maakl, dooi ).. »/. v aan, dan konil in licl tweede lid \an (i( na

(k^ |»ai-tieeU^ intciiratic de tenn

cos P., cos fi, cos V

n.,, fl//. a.- il ó = I |a . ó[)\„ <la.

ff(),, (fi),/, (fl).

Voor den leriii (12) moeien wij nn niet meer schrijven ö' J\ maai-

cos X, cos (i, cos V
I

a.,, (\,,. a~
I

(I a ^ 6' T — 1
1
a . d'l;]„ */ j (14)

d'h,.. d'f)y. d'br
!

en voor de laatste integraal van (11) vinden wij

c
I
{grad (p . [rot d'l)|) d S =z c 1 {rot c/rad (f . ö'[)) dS— cl [yrad (f . ö 'bj„ da (15)

>vaann de eerste term verdwijnt.

De lierleiding van den laatsten term van (10) blijft onveranderd, wan-

neer Avij aamiemen dat overal aan liet op|)ervlak o de diclitlieid fj==(l is.

Ten slotte komt in hel tweede lid van (13) de term

Ö'T

iiiteii'

ƒ
i term

J

f,
Nn is eeliter, wegens (4)

— [a . ó\)]n + c \<irod (f . (f l)],i =
dt

dö'l)

zoodat men verkrijgt

dö'T f ir
(fE=(f{T—[J) -^+ ja dö'l)

<fb ~c[:> .ö'i)U\do (10)
(/< ' J ( L (

^^

§ 9. De vergelijkingen (13) en (16) leenen zieh tot versehilleiide

toepassingen, waarvan hier eenige voorheelden volgen.

a. Wij kiezen de virtiieele veranderingen in den stand der elec-

tronen en in de dieieeti-isehe vei'j)laatsing zoodat zij evenredig zijn met

de veranderingssnelheden hij de werkelijke beweging; wij stellen dus

q = f o . rf ^ := f b .

waarin f- eene standvastige oneindig kleijie grootheid is. LUt deze

onderstellingen volgt



( 731) )

ff'l = f(. tf'() = tf).

Verder zijn do stand dot- cloclroiicu en de wjuii'deii \aii b l»ij de

gevarieerde beweging op den lijd / liet/elfde wat zij hij de werkelijke

beAveging op den tijd t -{- s zijn, ni. a. w. de gevarieerde toestand is

dezelfde als de werkelijke, alleen in den tijd over een interval f voor-

uitgeschoven. Daaruit volgt

ilT dU of)

dt dt dt

Daar de niagnetisehe energie als eene quadratische funclie dei-

stroomcomponenteji kan worden opgevat, zal zij in i-edeii \an 1 tot

J + 2 f veranderen, wanneer de stroom l de vei-andei-ing fl onder-

gaat. Daaruit volgt ö' T=2e T.

, d(fl)

Eindeliik wordt ^^ öh — i).

Substitueert men de opgegeven waarden in de vergelijking (16),

dan komt er na deeling door f en vermenigvuldiging met c/^, wanneer

men onder (IE den arl)eid der electrisehe krachten l)ij de werkelijke

beweging gedurende den tijd dt verstaat

dE= — d{T-j- U) — cdt i [^.l)\ndo. . . . (17)

Dit is de energie-vergelijking. De laatste term steil deJi energie-

stroom door het oppervlak o voor.

l). Door de A-ergelijking (17) op een eidtel electron toe te passen,

dat eene translatie met veranderlijke sneliieid langs eene rechte lijn

heeft, kan men de kracht bepalen, die het van den aetlier ondervindt,

en die onder zekere vereenvoudigende onderstellingen evenredig is

met de versnelling en tegengesteld daaraan gericht. Deelt men deze

kracht door de versnelling, dan verkrijgt men eene grootheid die

men de electromcu/uetische massa van het electron kan noemen.

c. Ook wanneer het electron eene versnelling heeft, loodrecht op

zijne bewegingsrichting, zooals bij eene beweging in een cirkel met

standvastige snelheid, ondervindt het van den aether eene kracht die

tegengesteld aan de versnelling gericht en evenredig daarmede is.

Men kan deze kracht bepalen met behulp der vergelijking (16),

wanneer men het oppervlak o zich naar alle zijden tot in het onein-

dige laat verwijderen; men moet daarbij eene virtueele verplaatsing

van het electron in de richting der versnelling beschouwen. De ver-

houding van de kracht en de versnelling kan men weder de electro-

magnetische massa \an het electron noemen; deze massa heeft nu

echter eene andere waarde dan in het zooeven onder ö genoemde geval.

In beide geAallen komt men tot de uitkomst die Abraham heeft

gevonden.
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PomlerómotorhcJie ircrklmj op een stelsel electronen.

§ 10. WniiiuMM- iiKMi (Ie Ncrgclijkiii*^- (10) toc|ui8t op eciie Nirliicclo

verst'IiuiviiijL»- van ceii willokenrig stelsel van electronen en van het

f^eheele electrische veld, kan men eene iiildiiikkiiiü, xliiden xooi- de

totale kraelit die de electronen van liet stelsel, voor zoover zij Wiinien

het oppervlak (J Vi<^p;e.n, van den aelher ondervinden. Het blijkt dal

deze kracht kan worden voorgesteld als uit twee deelen te bestaan.

Het eerste verkrijgt men, waanneer men zich voorstelt dat o\) het

opi)ervlak ö de ,/Sj)anningen" in den aethcr bestaan, waarvan reeds

Maxwell de componenten heeft aangegeven, liet tweede doel is de

verandering jier tijdseenheid eener over de door a ingesloten ruimte

S uitgestrekte integraal; dit deel kan buiten beschouwing blijven,

wanneer men met stationaire toestanden te doen heeft, of wanneer

men bij periodieke toestanden naar de gemiddelde waarde der totale

kracht over eene volle periode vraagt. De afleiding uit de vergelijking

(16) kan achterwege blijven, daar ik de uitkomst reeds vroeger langs

directen weg heb afgeleid. De spanningscomponenten van Maxavell zijn

X, = ~ (b/ - ^^' - fc:^) 4- ~ (b.:' - 0/ - f)--')' enz.

'^ ^
(18)

Xy — Yj, — b^. \iy 4- h^ \)y , enz.

en de bovenbedoelde ruimte integraal is

^J^"
waarin S/, de energiestroom van Poynting in de richting h is, voor

welke men de resnlteerende kracht zoekt.

De totale kracht in de richting der .oas is b.v.

S=Jx„Ua-L^j2.aS. . (19)

7j-'Abraham noemt den vector -— 1 ^ d S de electromagnetische hoe-

veelheid van beweging.

§ 11. Eene dergelijke stelling als voor de totale door den aether

op de electronen binnen ö uitgeoefende kracht bestaat ook voor het

ko[)pel dal men \erkrijgt, wanneer men alle krachten waaruil zij is

samengesteld naar een willekeurig jmnt overbrengt. Men kan dit

koppel uit de vergelijking (10) afleiden, door als virtiieele vciplaatsing

eene oneindig kleine wenteling te kiezen. EeJivondiger echter is hel

van het zooeven gezegde uit te gaan.
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.Mcji kan lil. uil (11)) de volgende wiiardeii vu(jr de eüinpoiieiiteii

der kracht op een volume-element dS afleiden

/ÖA', ÖA' ÖAA 1 .

\^ d.y O// ö^r y ,•-

Hieruit volgt nu h.v. voor de eerste comijouenl van het l»o\cn

bedoelde koppel

CiifL-zY) dS = fii/Zn-z r„) da- ^- l(>jé~-zé,,) dS. (21)

§ 12. Het verdient ook opmerking dat meu, door de vergelijkingen

(20) met x,y,z te vermenigvuldigen, ze dan bij elkander op te tellen,

en vervolgens over de ruimte >S' binnen het opi)erviak o te integree-

ren, eene uitkomst krijgt, die overeenkomt met de bekoiKh' \ iriaal-

C ÖA^.
stelling. Door op termen als I «f dS de partieele integratie toe te

passen vindt men nl.

Q^x + ^y + Zz) dS = f{X,,c + Y„>j 4- Z„z) do -

- fiX, + Y, 4- Z,) dS - ~ ^ji^x-i- + S,/// H- ^-^) 'f^- (22)

Voor de eerste ruimte-integraal in het tweede lid kan men blijkens

(18) schrijven — (^ -f U), als 7Miet magnetische en f.'^het electrische

arl)eidsvermogen binnen g is. Bij stationaire toestanden verdwijnt de

laatste term in (22) en heeft men dus

foa- + Y// + Zz) dS= ({Xn .V + r, // + Zn z) do + 7' + r.

Ee7i jHiar hijzoiidcri' (jevaUen van />on(/('j'(>inidon'sc//>' ii-ci-kiiKj.

§ J3. Er <h)cn zich vele gevallen voor, waarin men mei een aan

alle zijden begrensd electromagnetisch stelsel te doen heeft, en waai-in

het omringende veld bij verwijdering van dat stelsel zoo snel afneemt

dat de oppervlakte-integralen in (19) en (21) tot O naderen, wanneer

men het oppervlak n zich tot in het oneindige laat verwijderen en

dus de ruimte-integraal over de oneindige i-uiuite uitstrekt. Is de

toestand stationair, dan verdwijnen eveneens de ruimte-integralen, die

een differentiaalquotient naar den tijd bevatten. Wij komen dan tot

47

Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. XI. A'. 19Ü^/3.
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hel holiiil (lat <lo ivsiiIIccih'ikIc kraclil cii cncii/.oo liet resulteerende

kdppel \(»oi- het ,i>eheele stelsel O is, ol' ook, wanneer het stelsel uit

twee deelen .1 en />* hestaat, dal de totale itondeioniotorische werkiiin"

op het eeiK' dfcl üidijU en lei-cnuesteld is aan de totale werking op

het andere.

Klaarblijkelijk geldt deze eoneliisic ook dan, wanneer men niet

periodieke toestanden te doen heeft en alleen de gemiddelde pondei-o-

motorisehe werking gedurende ceiie volle [)eriode of gedurende een

aantal perioden op het oog heeft.

Deze stellingen zijn van Itelang in die gevallen, waarin het wegens

den ingewikkelden aard der verschijnselen in een der twee genoemde

deelen, stel in .1, moeilijk is de ponderomotoriselie werking op dat

deel rechtstreeks te berekenen, maar waai-iii men dat wel voor het

deel />. omdat daarin de verschijnselen eenvoudiger zijn, kan doen.

Heeft men de werking op B bepaald, dan is daarmede de ^verking

op A tevens gevonden.

Als voorbeeld knnnen de bekende electromagnetische rotatie\er-

schijnselen dienen.

Stel dat een cilindrische magneet met de as PQ in twee punten

van zijn oppervlak R en ^S' in aanraking is met de uiteinden \'an

een draad W, waarin eene electrombtorische kracht Averkt, zoodat

een stroom ontstaat, die in den draad en i\Qn magneet rondloopt.

Zooals men weet, en zooals men uit de formule (VII) kan afleiden,

werken op dien draad W krachten, die een draaiingsmoment ten

opzichte \an de as PQ tengevolge hebben; het is gemakkelijk, de

grootte \ au dit moment aan te geven. Een even groot draaiingsmoment

van tegengestelde richting moeten dan de krachten hebben, die op

den magneet werken; onder den invloed \an dit moment zal de

magneet zich in beweging stellen wanneer hij om de as kan draaien.

>len ziet dat liet om tot dit besluit te komen niet noodig is, in bij-

zonderheden te treden over de electronenbewegingcn in den magneet.

Dat de gebezigde stelling hier werkelijk toegepast mocht worden,

ziet men aanstonds in, als men bedenkt dat het beschouwde stelsel

door een magnetisch veld omringd is, dat t»p grooten afstand over-

eenkomt met het veld van een magneet met twee polen, die als

punten lieschouwd knnnen worden. Zijn er electrische ladingen aan-

wezig, maar z<h'), dat de totale lading \an het stelsel O is, dan is ook

het electrische \eld op grooten afstand hetzcihh' dat door gelijke en

tegengestelde ladingen, iii twee punten o|)ecngelioc»pt, kaïi worden

teweeggel >i-acht.

^ 14. Een ander voorbeeld ontleen ik aan proeven die in den
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laatsteii tijd door Wiiitkhkad ') genomen zijn. Doze iiatmirkiiMdip:e

heeft op de proef willen stellen of inderdaad, zooals velen imnnemen,

en zooals ook de electronentlieorie verlangt, een pon<leraI>el dielec-

ti-iciun, waarin eene veranderlijke diciccli-iscjic xcrplaatsinu- tmi <Iiis

een verplaatsingssti'ooni bestaat, van een nui^netiscii veld waai'in liet

ge[)laatst is eene der<>elijke electromagnetiselie kracht ondervindt als

een liciiaani waarin een g-eleidinf^sstroom bestaat. Hij wei-kte met

een condensator, «amengestekl nil twee coaxiale ciliiidei'xoniiiLie

geleiders, waarvan de as PQ verticaal stond: in de met Incht

gevnlde tnsschenruimte der geleiders bevonden zich diametraal tegen-

over elkander twee gelijke stukken van een of ajider dielecti-icnm,

opgehangen aan de uiteinden eener wringbalans, waar\a)i de draad

met de as F Q samenviel. Terwijl nu in den condensator een wisse-

lend electrisch \e\d werd voortgebracht, bestond ook in dezelfde

ruimte een magnetisch vekl, teweeggebracht door w isselstroomen in

een draadklos die den condensator omringde en waarvan de cii-kel-

vormige windingen hunne middelpunten op /^ Q. hadden : de nuddelste

magnetische krachtlijn liep langs 1* Q en het magnetiscji veld was

symmetrisch rondom deze lijn. Daar het electrisch en het magnetisch-

\'el(l met behulp van dezelfde wisselstroommachine werden Aerkregen,

was van beide de periode dezelfde ; bovendien werd er \'oor gezorgd

dat de velden een kwart trillingstijd in phase verschilden, d. w. z.

dat de magnetische kracht hare grootste waarden had op dezelfde

oogenblikken waarop de electrisehe kracht het snelst \'eranderde en

(his de verplaatsingsstroom in het dielectricum de grootste intensiteit

had. Onder deze omstaiRligheden verwachtte Whitehead een merk-

baar koppel op het dielectricum, maar hij kon met zekerheid geene

standverandering \an de wringbalans waarnemen, die aan zoodanig

koii])el kon worden toegeschreven.

Het verdient nu. in de eerste plaats opmerking dat in de fornude

die Whitehead voor de verwachte werking opstelt, in den teller

het specifiek indnceerend vermogen K van het dielectricum Aoorkomt.

Dit sluit in zich dat ook t)p den aether een koppel zou werken.

Wanneer men aanneemt, zooals ik het gedaan heb, dat op den

aether nooit eene kracht werkt, kan de ponderomotorische kracht op

een pondei'aliel dielectricum alleen het gevolg daarvan zijn dat zulk

een lichaam andere eigenschappen heeft als de aether; in de formule

voor een dergelijke kracht kan dan nooit A^, maai- wel K— 1 in (\cn

teller voorkomen.

In de tw^eede plaats kan eene werking worden aangewezen, die

1) Whitehead, Ueber die magnetische Wirkung elektiischer Verschiubung, Pliysi-

kalische Zeitschr., i, p. i229, 1903.

47*
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WiilTKiii'-Ai) <i\('r lid liool'd liccll Lii'/icii ('11 waardoor de w crkiiiii'

(lic liij zocht \ oor ccii iirool deel u'('t'<im|>('iis('('rd worcli. ^\'ij /.ullcii

aaiilooiini dal di' i-oinpciisalic \-olkoiii('ii is. wanneer men aaniieenil

dal de eigenschappen \an hel diclecli-iciim sicchls wciiiin' \'an die

\;iii den aelhcr \-crschdlen. en wanneer men «ii-oot heden die in dil

op/.ichl \aii de Iwcede oi'de zijn, dus ^roolluMlen \an de orde (A'—1)*

\erv\aarlo()st.

l)il Invnul mede dal. wanneer de w riniihalans een zeker aantal

dielecirisclie liclianieii <lraa,ut, die zich alle Inssclieii de cuJidensatur-

platen hevinden. het koppel op elk daarvan evengroot gerekend

mag worden als wanneer het alleeji aanwezig was. Xii kniinen

de lichamen waarme(le Wiiitkiikad werkte als deeleii van een om-

wiMilelingsring hesclKuiwd worden, waarvan de as met PQ samen

vall. Daar men wel mag aannemen <lat de Averking waarnaar hij

zocht niet afhankelijk is van den loexalligen stand len opzichte

van de geleiddraden en dns hij di-aaiing van de Avringhalans niet

verandert, beiioeven wij slechts Ie Ixwn ijzen dat de werking O zal

zijn, wanneer men met een Aollen ring eener dielectrische stof te

doen heeft. Immers, deiüvt men zich dien ring door meridiaanvlakken

in n geUjke deelen gesneden, dan zal hel koppel op elk daarxan het

///i^ deel van het ko])pel op den geheelen rmg zijn.

§ 15. Wij zullen ons xoorstellcn dal men de wisselende ladingen

van <leii condensator voorthrengl door de hekleedselen door een

draad II , waarin cene periodieke eleciromotorische kracht werkl,

met elkander Ie verbinden. Verder dat de wisselstroomen in den

di-aadklos worden verooi-zaaki door eleclromolorische krachten mei

dezelfile j»eriode in die windingen en dat de weerstand der windingen

zoo gering is dat zij geene noemensw^aardige electi-ische ladingen

verkrijgen. Op de elementen van de windingen werken dan geene

andere krachten dan electromagnetische die loodrechl op de ele-

menten slaan en dus geen di-aaiingsmomenl om de as /V^ kunnen

opleveren. Daar nu \-erdei' \olgens hel in § l*'^ gezegde hel resnileerende

draaiingsmomenl \(>or het geheele stelsel O is. moei een moment,

gelijk eii legengesleld aan dat waardoor de wringltalaus eeue afwijking

/oii kumien \-ei'krij.ueii, op d<' condensalorplaleii en deii draad 1!

werken. Wij hehlten dus slechts aan Ie loonen dat de werking op

dil laatste deel \aii het stelsel O is.

Ter hekorliiiLi zullen wij de elecl r(UUotorisclie krachten in den

\-erl>indin,ii'sdraad 1 en die in de windingen \an den kh»-- II uoeiueii,

en de imlices J en 2 bezigen om de d(t(»r die kraclileii Noortgebi'achte

toestanden te onderscheiden. Wij schi-ijxcn .1; en .L xoor de door
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de beide oorzaken teweejirgebraohte ladingen en eleciiir?che stroomen

in de condoiisalor|ilaten en «!en verltindingsfiraad. F, on 1\ voor lid

elec-troniagnelisflie veld in de beide gevallen. In elk dc/.ei- vddvn
bestaat zoowel eene eleetriselie kracht (op riistende lading werkende,

i), alt; eene magnetische kracht f^: tengevolge van de eerslc werkt

het veld o|> de lading der platen en tengevolge «Ier laatste <>p den

stroom in de platen en in den draad W, het een zooais hei dooi-

den eei-sten term, en het ander, zooais het door den tweeden term

in de vergelijking 'VII wftrdt aangegeven. Dniden wij de werking

die een veld F op de ]>laten en (hn\ draad, al> daai-in een toestand

A bestaat, uitoefent, door {F, A) afin. daji hebben wij klaarblijkelijk

met de twee werkingen
(/", . J,) en (/'.,. Jj)

te doen.

De eerste hiervan is echter O. Immers, ook wanneer de electrische

riiig aanweziLi is, is het veranderlijke magnetische veld, dat door «Ie

krachten II wordt teweeggebracht, >ymmetrisch rondom de as. en

bestaat dus de toestand A^ in cirkelvormige electrische stroomen in

de condensatorplaten, zonder electrische ladingen. Daar de electro-

magnetische krachten, die op de elementen der stroomdraden werken,

telkens loodrecht op die elementen staan, kan geen enkel veld. en

dan ook F^ niet. door zijne werking op den toestand A^ een koppel

teweegbrengen. ')

^ 1(3. Er V)Iijft dus alleen de werking (/%, A^) over. Xn hebben

wij bij den toestand A^ met ladingen op de platen ^•an den conden-

sator te doen (waarvan de grootte door de aanwezigheid \a\\ den

dielectrischen ring gewijzigd is) ; zij veranderen Aoortdnrend ten ge-

volge van wisselende stroomen in den draad IT en in een deel der

platen. Deze stroomen zijn, in zoover zij geleidingsstroomen zijn —
en dus in convectie van electronen bestaan — klaarltlijkelijk onge-

sloten. Het geheele systeem ervan kunnen wij in oneindig dnmie

stroomdraden verdeden, zoodat deze alle in den draad 11' liijeen

loopen. maar zich in de beide condensatorplateu verwijden en elk

in een oppervlakte-element van iedere plaat eindigen. Zij Neen dier

stroomdraden. G het eindpunt daarvan op de buiteiLste, H het eind-

puni op de binnenste plaat, e de lading- in (r, — e die in //.

de
/ = - (23)

dt

1) Bevindt zicli. zooais bij de proeven van Whitehead, in elke condensatórplaat

eene verticale spleet, dan ontstaan aan de randen daarvan gelijke tegengestelde

ladingen. Wegens den kleinen onderlingen afstand dezer ladingen kunnen de krach-

ten die zij van het veld Fi ondervinden geacht worden, elkander op te heffen.
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(Ic sIroomsIrrUlc in dien draad in de richlinu- \ an // naar (r eii ho-

sfliouwcn wij de werkin.u' {h\, A^) alleen voor zoover zij \an dozen

stroom / en de ladingen r on — e in (i en // aflian^t.

Vooreersl ondei'vindl nii de slroonidraad ,S' leiijievolge van den

si room / eene eleelroniag'neiiselie kra-dit die mei den loop dei' mai^-

nelisflie krachtlijnen in hel \chl l'\ samen han<;l. Wij kunnen hel

ko|>j)el dat hiei'uil \ooi-lvioeit he[)alen door op te merken dat de

arheid ei- van bij eene volle wentelinj^- van S om de as PQ gegeven

woi-dt door het pnxhiel \aii met liel aantal ki-achtlijnen dat dan

door N doorsneden wordt, d.w ./.. met het aantal krachtlijnen gaande

dooi' het op|)er\lak dal Wij die ^venteling• door den stroomdraad >S'

wordl ([(Htrioopen. Dit opp(M-\ lak heeft twee randlijnen, nl. de cirkels

(lic de eindpniiten (i en // l»ij hunne wenteling heschrijven. Zij N
het genoemde aantal krachtlijnen, positief gerekejid als zij b.v. naar

boveii loopen, en onderstellen wij dat de wenteling plaats heeft in

eene richting, passende bij de als positief gekozen richting der mag-

netische krachtlijnen, dan is de arbeid IN, dus iiet koppel

-^iN, (24)

waai'bij het ])Ositief genoemd wordt, als het de richting heeft die bij

de i)Ositieve richting voor het magnetische veld past.

Had men nu op niets anders te letten, dan zou men inderdaad tot

eene dergelijke werking komen als Whitp^hkad verwachtte. Men

moet echter l)edenken dat geen veranderlijk magnetisch veld bestaan

kan zonder eïectrische krachten, en dat men dus ook in het veld F^

<lergelijke krachten heeft, liichting en grootte dezer kracht — geno-

men voor rustende lading — worden door den \ eetor t gegeven; de

krachtlijnen zijn cirkels om /*Q als as.

Wij moeten nu bij (24) hel koppel voegen, voortvloeiende uit de

werking der eïectrische kraehl op de ladingen e en — e in (j en H.

Ook van dit koppel leiden wij de grootte af uit de beschouwing

van den ai-bcid bij eene volle wenteling.

De kracht o|) de lading e is i^ii, de arbeid daarvan bij eene

wenteling is dus het product van <' met de lijnintegraal van b langs

«len cirkel door G beschrexen, waarbij wij dien cirkel doorloopen in

dl' boven aangegeven richting dcy wentelijig. E\enzoo is de arlxMd

der kracht die o|) de lading — e in // werkt, hel produkt van — e

met de lijnintegraal \an b langs den cirkel dien // doorhtopt, dus

ticlijk aan het pro<lucl \an -f"
'' ""'' <'^' lijniiitegi'aal langs dien

cii'kel. wanneer hij in tegengestelde richting doorl(»opeii wordl.
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G;iat men nii echter langs den cirkel (r in de ricliliiig; der straks

fjjenoemde wenteling en langs den cirkel H in tegengestelde richting,

dan heeft men klaarblijkelijk den geheelen rand van hel door den

stoomdraad ;S' beschreven oppei-xlak (l()(ii-loo|teii in ecne richlijig die

past bij de positieve richting {\oa' magnetische kracht. Derhalve is

de som der beide iidegralen waarmede men e moet vermejiigvuldige]i

om den gezochten arbeid te verki'ijgen,

e clN

c dt

en wordt het koi)[)cl dat men bij (24) moet voegen

1 (IN

2jtc dt

Voor het totale ko|)pel vindt men dns, als men (23) in aanmerking

neemt
1 /. ^ dN\ 1 d{eN)

i A -f-
fi

2jt.c \ dt J 2.TC dt

daar men hier met een differentiaalquotient eener j)eriodieke groot-

Jieid naar den tijd te doen heeft, is de gemiddelde \N'aarde O, zooals

bewezen" moest worden.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh ( )nnes biedt aan Mede-

deeling n". 84 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

H. Kamkrlingh Onnes en H. H. P\ Hyndman :
f, fsothermeii van

tmeeatomigc c/assen en hun hinabr menr/sels. V. Nainu-

keuvuie roliimenoiiieter en mengtoestel."

§ 19. Fer.ihus van. (jroote afnictuujen. In § G van Med. n". 69

Mrt. '01 hebben wij ei- op gewezen, dat dichtheidsbepalingen met

de toestellen van §§ 3 en 4 de gewenschte nauwkeurigheid slechts

dan geven, wanneer het piëzometer-reservoir, waarin de geheele in

den piëzometer aanwezige hoeveelheid gas wordt samengeperst,

minstens 5 cM.^ inhoud heeft. Daar nu bij de genoemde toestellen

in den piëzometer hoogstens 600 cM.' normaal gemeten gas geborgen

kan worden, reiken zij niet verder dan tot eene dichtheid, die

120 maal de normale is.

Op PI. I is een persbus met toebehooren afgebeeld, die bijna

3 liter inhoud heeft en het dus mogelijk maakt de metingen l)ij

denzelfden graad van nauwd<:euriglieid tot veel grootere dichtheden

(500 maal de normale) uit te strekken. De teekening is, naar onze

gewoonte, wat de verbindingen betreft, schematisch, wat de enkele toe-

stellen betreft, op schaal geteekend ; zij kan ^vorden toegelicht met

PI. T van Med, no. 69 iMrt, '01
; voor zoover deelen dezelfde zijn
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als (lic welke (l;i;ii" al'izclieejd worden, //ijii /.ij door (Icv.elfdc lollers,

\(M>r /onver /ij iicw ij/iiid /ijii dooi- de/clfdc lellcrs mei accciileii,

('11 \(ior/oo\('r /ij nieuw /ijii, dooi- nieuwe lelters aaiiLicdiiid. Ivmi

\erdere Ix^'sciiriJNJiii:' is na de/e \erwijziiin- <laii ook o\'('rli()di,<>-.

Alken /ij oj)^'eiHerkl dal de slnitinu- hij n^ Livwij/i.ud is, dal hij

r,.^„ is aa)iji-ol>raclit oen dop, door liel opeiic]! waarvan iiicii den

(h-uk kan doen ihden. (mi dal hij (\.^ een kraan is ing-evoegd, om lid

|i(^ilulas at' Ie slnilen, wanneer dil lierslelling' helioefl.

De pershns A\ wordl in de eersie pkials gehrniki voor pii"/o-

nielers \an de in § '1 hesclirexen soori, llians ecliler \an veel grootere

al'melingen: de inricliiing \an de/e grootere tocslellen geschiedt gelieel

volgens §§3 en 4, en om liaar Ie overzien lieeft men in PI. 1 \aii

n". (il) sleehts de nn gegeven IM. I in te kasselien.

in de tweede j^laats dienl deze persbns voor liet opnemen ^•an

voorraadgk-izen aan wier steel, />,—/>. verg. PI. II tig. 2 Med. n". 61),

bij de aan h^ geliechte moer niet één enkele stalen capillair aange-
schroefVl wordt, maar door middel van het o|> PI. 1 tig. 2 afgebeelde

stale]i driewegkraantje twee stalen capillairen ƒ// en ƒ//' verbonden
Av orden.

Is zulk een voorraadglas in de persbns met kAvik opgesloten en

een der capillairen bijv. ƒ// met een piëzometer-hoogdrnkreservoir,

de andere ƒ//' mei een \(»liimenometer verbonden, zoo kan men door
het kraantje bij geopende l\^^ en ki,„ en bij afgesloten /„„ er een

gemeten gasvolnme nit den volnmenometer in overbrengen, en dal

na ^-j,,, afgesloten en /i,,, geopend te hebben in het piëzometer-

reservoir samendi-iikken, terwijl de drnk als in § 4 bepaald wordt.

Het A'oorraadglas met steel en piëzometer-reservoir samen voriiil bij

deze bewerking een piëzomeler van \ei-anderlijk volnme (stajuKaslige

hoeveelheid), en het Aerscliil mei de xroeger besclireven methode
beslaal slechts hierin, dal liel norniaal\oliinie nu niet in den

l)iëzometer maar in den xolumenomeler gemeleu wordt. De inhoud

van het voorraadglas \an dezen piëzomeler behoeft dus niel

nanwkeni'ig hekend t(^ zijn en het Ier he])aling \an hel norniaal-

Noluiue ingexoerde v^dmisje [(j^ Med. n". .50 PI. 1 tig. 4 .Inni '99

<'ii A., Aled. n". (Jl) PI. II Maarl '01) kan gemisi worden. Voor de

Jianwkeiirigheid «Ier xerkregen uil komsten is nu echler die xan den

xolnmeiiomeler (ovei- xvelke de beschrijving in § 20 laai oordeelen)

van groot belang. De hollen /-j,,, /,,,, /•,.,, van hel kleine drieweg-

ki-aaiitje moeten xerder nanxxkenrig gecalibreerd kiiiineii xv(H'den.

Daarxoor is zorg gedragen evenals xoor eene goede siniling \\<iv

kraanspilleii op linii /elels; die siniling is hij 100 alm. nog xolmaakl.

DNclioou wij (dis thans xvensclien te houden aan de bespreking
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van do inotliode vaii den |)iëz,oinetei- met veranderlijk volume fstand-

xasliuc li()0\(M'llieidj liehhen wij toeli eene Iwecdc mclinL!,' mei den

vülnmenomeler onder de noodzakelijke hewerkinuen \ an de/<' nidliode

op te nemen, hij welke men liandell als hij de ihcUkmIc \;m den

|)iëzomeler mei eonslani volnme (waaraan wij zooals in ^ 1 is

opgemei-kt den thans hesehreven perstocötel als hulpmiddel hehhen

toegevoegd). Zij bestaat hierin, dat men bij bekenden druk /•,!„ afsluit,

het in hel piëzometerreservoir samengeperste gas door de ('a|)illairen

ƒ//' en (j^' in den volnmenomeler laat onlspanuf-ii cii hel aldaar

weder me(M. Deze tweede meling in den volunienometer mei hare

van zelf sprekende correcties) vervangt de j)a de melingen ondei-

hoogeren druk verrichte bepaling van hel uormaaholiime in den

vroeger beschreven piëzometer van veranderlijk volume (standvastige

hoe\'eelheid) op dezelfde wijze als de eerste de \'oor de hoogdndv-

metingen verrichte.

§ 20. y^duivkenrli/e vohuncnonieter. De in § 19 bedoele volunieno-

meter PI. II. fig. 1 was, met het oog op het ontlerzoek der afwij-

kingen van de wet van Boyle l)ij gewone drnkkingen en het \er-

krijgen bij isothermenbepalingen loopende tot een druk \an GO alm. \an

dezelfde nauwkeurigheid in de piëzometrische meting, als de in Med.

n" 50 Juni '99 beschreven standaardgas manometers geven, ingericht oj»

het bereiken van eene nanwkenriuheid \an in de waarde van
10000

pr. Het meest nabij komt daaraan, naar wij meenen, die van Leduc,

de toestellen van dergelijken vorm, welke door Witkowski geliruikt

werden, schijnen niet voor een groote nauwkeurigheid ingericht.

Het maatglas Eu (PI. II fig. 1 en uit\()eriger fig. 2.) waarin het gas

bo^'en langs Ei^^^ opgedreven kwik wordt afgesloten, bestaat in hoofd-

zaak uit 5 bollen Efj^ elk van 250 cM" en een kleineren bol Eu., van

25 cM" inhond, afwisselende met zniver cylindrische deelen buis

Eb^. . . . A\ , die elk van een deelstree[) zijn vooi-zien. In de onmid-

dellijke nabijheid van een dezer merkeu steil men hij de metingen

den kwik meniscns in.

Beneden aan het maatglas is op de wijze van Med. n". 27 eene

inrichting aangebracht om gasbellen, die soms uil de, met de klem-

kraan CYi (PI. II fig. 2) voorziene, caoulchoucbuis mochten opstijgen,

op te vangen. Van boven eindigt het maatglas in een nauwe buis

Eu^^, die zich vertakt in twee wegen E^^^ en A^.,, waarvan de eene

onmiddellijk bij den toestel met de glazen kraan )\ gesloten is, ile

andere, door een glazen of stalen cai)illair voortgezet, eveneens naar

een ki-aan voert. Zoo is bijv. (tp PI. 11 fig. 2 de volunienometer
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door een daaiaaii lui de opt^k'lliii.ii' in A'„ vastjiosinolkMi capillair l»ij

}\ iiii'l een ineng-va( verluHideji. liij /si„ (PI, Il i'v^. J) kan door /•,

(PI. II litr. 2) l>ijv. de eai>illaii' y," van liel in § 19 genoemde

driewe.Lf-kraanIje worden aaiiiiesloten. De kleinere hol A'/,,. evenals de

g'roolere met kwik u'ecalilirccrdi', dicnl om den iidioiid dei- riiimlcn

hoven J'J(,^„ volnmenomeli'iseli (e hepalen.

Om de temperatnnr van liet fias standvastig te honden is het

maatglas hevestigd in den hodem van eeji ko|teren kast A'„„ \vaardooi-

water van standvastige temperatnni- nit (\vn in Meded. n". 70 111

Mei '01 hesehreven Ihennostaat strocnnt (zie J'Ja. op PI. II. tig. 1).

De gelijkmatigheid wordt nog verhoogd door het op en neer hewegen

van den i-oerder, waaraan de thermometer 77i is bevestigd.

De aan de kast /-Ja^ gesoldeerde ring met grondplaat 1%^ '^^ '^oo

wij<l dat het maatglas er door geschoven kan worden. Het bodemstnk

A', \an de kast is aan het maatglas bevestigd en zoo ingerieht, dat

hel el' gemakkelijk waterdieht (mi aangebraeht kan worden en dat het

gewieht \an het kwik, ook wanneer de bnis geheel gevnld is, zonder

gevaar door het glas — natnnrlijk alleen bij verticalen stand — kan

worden gedragen. Dit bodemstnk wordt met de smalle flensring en

eene pakkingring tegen de bodendiolte van Ea^ aangesloten door

de moer K^- Wij knnnen onder verwijzing naar PI. II tig. 1 vol-

staan met aan die ligiuir de volgende letlerverklaring toe te voegen.

7v., ring met jiakkingrand, wijd genoeg om over het maatglas te

knmien wordeji geschoven A'^ en A'.. ronde met schroeidraad

voorziene koperen platen met nitsnijdingen (zie links) iets grooter

dan de diameter \an de buis A"/,,,, zoodat zij van ter zijde op de

buis geschoven en met de schroetjes AV^ op elkaar geschroefd een

bodemplaat vormen, die in de rand J'Jr.^ geschroeid wordt; E/^ en Ef,^

helften van een ronde |)laat vnlcaniet, die, in den ring ^c.^ met bodem

I'Jc^ gelegd, een nauw tegen het maatglas sluitende en de verdikking

A^ dragende bodembedekking Normen. A'/:, en A/j in tweeën gesneden

caoutchoucplaten, die met caoutchonco])lossing bestreken, in den i-and

Er.^ geperst, de afsluiting waterdicht maken.

Is het bodenistuk zuiver loodrecht op de as van het maatglas

aan het laatste bevestigd, en tegen den bodemrand van Ea vastge-

schroefd, zoo wordt de in tweeën gesnetlen kegelvornüge mantel niet

cylindrischen rand A'„ in den afgedraaiden bovenrand van Ea geschoven

eii Ik'I luaalglas met de kurk A'/^. gesteund, liet Ix^hoort reeds xoor

het aanbrengen daarvan goed in A^ gecentreerd Ie zijn. Kr wordt

verder voor gezorgd, dat tle watermantel A'^, gedragen dooi- de grond-

plaat en gesteund aan het boveneinde, zoo goed mogelijk verticaid slaat.

N'oor de allcziiiu' en xcrliclitiiii:' dienen \ensters in de wanden \an
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Ea l'cshuijule uil blruoken spiegelglas /://,„ ieder opgesloleii lii.'ïselieii

twee stevige bronzen lijsten /v,j en Eh^ van welke de een aan de

wand van Ea gesoldeerd is. Alel de moertjes A'/,3 wordt het spiegel-

glas gelijkmatig op de caoiitclioucsirook Eu,^ gedrukt. N'olkomen watei'-

diclilc si uil ing, op deze wijze vei-kregeji, was hier l)ej)aald noodig,

daar anders liet vilt, waarin 7:,'„ ingepakt woi-dt, vochtig zon worden en

de beoogde bescherming tegen warmt(Miitwisseli)ig niel zou geven.

De na het vei-ticaal stellen van Ea overblijvende geringe al'wijkijig

van de spiegelstrooken uit de vei'ticaal wordt met een aanslag-water-

pas gemeten, ten einde de niet te \erwaarloozen cori-ectie van de

afwijking \;ui de lichtstralen bij de kallielomelerallezing te kunnen

aanbrengen.

Om het A'olume \an een afgesloten hocNccIheid gas te i)epalen

wordt met den kathetometer behalve op den meniscns Jiiel op <1"

op het maatglas zelf aangebrachte merken ingesteld, maar op lijnc

deelstrepen, geëtst op met bengeltjes E,^^ en schroeljes E^^ aan de

cylindrische deelen xrm het maatglas stevig vast geklemde glazen

schermpjes E,,^ .... E,,,^. Bij onveranderde lengte van den katlieto-

meterkijker kan men dns zooAvel deze deelstrepen als den meniscus

scherp zien.

Het calibreeren geschietlt door het maalglas, waaraan tijdelijk bij Eijo

een Iclein glazen kraantje met een nauw en in een tijne punt uitloopend

afvloeibnisje aangesmolten is (verg. Med. N". 70. 1\'. Mei '01), als voor

eene volume meting op te stellen in E^, en in 't bijzonder ook op

standvastige temperatuur te houden, het in liet luchtledig geheel met

kwik te vullen en de uit het zooeven genoemde kraantje achtereen-

volgens afgetapte hoeveelheden te wegen. Ook bij de calibratie stelt

men met den kathetometer in op de strepen op de glazen schermpjes.

Opdat echter de uitkomsten van eene calibratie hunne waarden niet

verliezen, wanneer bij een of ander ingrij[)ende bewerking de glazen

schermpjes van de buis Avorden afgenomen, \vordt de onderlinge

stand van de merkteekens o}) het maatglas en de bijbehoorende

xerdeelingeu op de glazen schermpjes door afzonderlijke meting met

den kathetometer bepaald. Eene bewerking als zooeven bedoeld zou

bijv. het schoonmaken (en drogen) volgens Med. no. 27 zijn. Ge-

woonlijk kan men echter \olstaan met het uitspoelen van den toestel

door opziugen van Aerschillende vloeistoffen en het drogen door

herhaald luchtledig pomi)eu (langs /',. en i\ op PI. II. tig. 2j en in-

laten van droge lucht.

Het maatglas kan \i\\\ de manometerbuis en van de op en neer

te bewegen peer met kw ik, zie PI. II, tig. 2, worden afgesloten door

de klemkraan Cl^. Voor al de af te sluiten en bewegelijke, met
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kuik Licvuldr vcrliiiMliii.ticii (i|» Tl. II li'j. 2. wdidd) yjti'L'xiildi'i: gc-

rciiiiirde, iii<'l uvviilcaiii^ecrdc (••uiiilclioiiclMii/.cii (stevig' iiid iiaii<l

omwoeld (diidal in ln'l iiiaalLilas oj* I..") alm. oxcrdruk gerekend

wordl gehrnikt, l)e kw ikmeiiiscns (\ei-g. .M(m|. X". (17, Dee. "00 xoor

wal liier(»|i l»eii-ekking lieefl Idijfl dan ook gednrende gelieek-

i"eek>en \an waarnemingen onberispelijk, wamieer men alleen vol-

komen droog gas iii <len voliimejiometer loelaal (ondersteld woi'dt,

dat (lil gas liet \ot der kranen en slijj)stukken o|i zijn weg naai-

den \()lunien(>moter niet aantast j. I)e kleine veiaiideringeii in deji

slan<l \an In-I kwik no<»dig \<»oi' Ix-I nanwkenrig in-tellen op een

gewcnselit volnnie xcrkrijgt men d(jor hij gescliikteii stand van de

peer de klendvraan (.% (PI. II lig. 'ij eenige oogenhlikkeji een weinig

te openeji. Wanneer eene meting verriciit wordt is deze ki-aan

altijd afgesloten.

I )e drnk waaronder liel afgesloten gas staat woi-dt hij geopende

klemkraaii ('1^ aangewezeJi door den stand van het k^vik in de com-

nmniceerende manometerhiiis en den daaraaii op de wijze van Med.

X". (50 .Iniii lllOO met iiihcliakeling \an een oji sland\astigen drnk

gelionden reservoir \ci-hoiideji harometer. \Oor het hepalen van

de lemperatniir der kwikkohjmmen hniten den voinmenomeler

wdrdeii dezelfde voorzorgen genomen als in Med. N". GO. Opge-

mei'kt zij nog, dat de manometerhiiis en de harometer zoo gei)laatyl

worden, dat zij hij onveranderde lengte van den kathetometerkijker

kunnen worden afgelezen, terwijl deze in de k)odlijn oj) de

vensters \an A'„ is gc|)laatst. De meniscus in harometer en mano-

meter Nvordeii als in .Med. Xo. (iO afgelezen, die in den xoiiimeno-

jneter door aeliter het verliclitingsvenster een s|)leet van 2 mm.
hreedte met een gloeilampje er achter terzelfder hoogte als de af te

lezen meniscus te hrengen.

< )m de gewenschte nauw keiiiigheid te xcrkrijgen moet men de

instelling hij eene meting zoo mogelijk zoo kiezen, dat de druk niet

heneden 0,5 atm. daalt.

( )m hel lheor(!tiscli normaah (diime te hepalen moei men dus

in 't algemeen de afw ijkinü' \an de wel \an I)0Y1,|', in rekening hrengen,

hetgeen geschieden kan door hij <lezelfde tem|»eralnur achtereenvol-

gejis op twee deelstrepen iji te stellen. Is een derde instelling mogelijk

zoo kan deze tot controle worden gehniikl. Immers wamieer, zooals

in "l algemeen het geval is, (k; derde \iriaale(»i''riieient r', (zie Meded. N".

71 .liini '01 en iio 74 'j; hij hel Ie melen Lia- niei in aaiimei-kin<j komt.

') Livre jubilaiie dédii- a .1. hussciiA ; An-liivcs N<''iTl;iiiiiai<c.s, Scr. II. T. VI.

p. 874—888. l'.MJl.



H. KAMERLINGH ONNES en H. H. F. HYNDMAN, „Isothermen van tweeatomige gassen

en hunne binaire mengsels. V. Nauwkeurige volumenometer en mengtoestel."
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oi' met voldoemle nauw k<Miri^iH'i(l uil de in de ^oiioenidi- .McdcMleeliiigcn

verstrekte gegevens kon worden afgeleid, znlk'ii nil de drie inslellingen

overeensleniniende waarden \an d<'n tweeden \ iriaal cor'nieiciil A* ge-

vonden moeten worden.

§ 2J. MciKjIocsIcl. i)y 1*1. 11 lig. 2 ziet men den in §20 heschre-

ven \'olinnenoineler met aixlere toestellen \crltoiideii tot eene inricli-

ling om mengsels van naiiwkenrig bekend gehalte te maken en op

hunne samcndrukbaarhcid Ie onderzoeken.

De teekening vereiseht weinig toelichting-. Hel uieiig\at /•' en het

voorraadvat (I hel)i)en elk circa 2 liter iidioud. (1 is met een di'ie-

wegkraan voorzien en komt voornamelijk Itij het achtereemolgens

maken van verschillejidc mengsels met een gering gehalte aan een zelfde

gas te pas. De verbindingshuizen tnsschen i\,, i\, i\ en van 7:,, naar

i\ zijn zeer nanw 0|)dat de onzekerlnad van hun tempei-atunr geen

invloed op de nanwkcnrigheid der metingen zal hebben, de andere

verbindingsbnizen zijn betrekkelijk wijd om hel stroomen \an het

gas naar de luchl|)omp, als het zeer verdund is, niet omioodig te

belemmeren.

Wil men een mengsel van bepaald gehalte maken, zoo pompt men
eerst bij gesloten en reeds ondei- een \\'einig kwik staande C'/j, C'/j,

C/g, Cl^ den gelieelen toestel luchtledig dooi- i\ en vult dan l)ij ge-

sloten y, en geopende i\ en bij ;•- in dien stand, welke ^r door y., met

den aan i\ aangesloten ontAN ikkelingstoestel in verbinding brengt,

dit voorj'aadvat na herhaald omspoelen, met een der beide gassen.

Dan wordt r.^ gesloten, r^ zoo gesteld, dat het gas in </ afgesloten

is, en F door /-, met de pomp in verbinding gebracht woi-dt, tevens

wordt i\, i\ en i\ geopend en />' en 7*' met de verbindingen opnieuw

ledig ge[)ompt. Door l)ij genoegzaam hoogen stand \an de peer met

kwik, 6'4 zoo wijd mogelijk en 67i (opdat de lucht uit .17 niet toeschiet)

maar zeer weinig te openen, wordt daaro|) kwik toegelaten in E,

het\\(dk allereerst 7Si„., zonder dat er een luchtbel overblijft, vult en

zich verder in ]'ji ()[) het gewenschte merk inslell, waarna ('1^ mede ge-

sloten wordt. Nn spoelt men door afwisselend \ullen \an de kleine

ruimte tnsschen de kranen r^, i\^, r.,, i\ uit (i dooi- y, bij geschikten

sland van y., verdeeling van deze hoevcndheid bij gesloten i\ en i\

en geopende i\ over de reeds ingenomen ruimte en F.i, en 0|)nieuw

Inchtledig pompen van <leze ruimten, den toestel met het in (i ge-

borgen gas nit, waarna de ruimte in Eu tot den berekenden drnk uit

(r \N()rdl ge\ iild. IJij gesloten y. en y,, worden \ervolgens druk, tem-

peratuur en \oliime \an het gas in E^ tot y^ en i\ nauwkeurig be-

paald, ^vaal•na het bij geopend /-, tot op eene kleine hoeveelheid na,



( 754
)

die iji /v,j,„ ('11 /v,,,., lol y. oii /„ ()\ orhlijfl, wordi overjj^j^ln-aclil naar

F. De overjrehleven lioeveellieicl wordt g:eiiietei) eii daarop E(, met

de verhindingshuizen bij gesloten ('ly^ en afgesloten ^' en /'luelitledig

gej^oinpt. De toestel is dan gereed om met het tweede gas, dat bij

/•, woi'dl aangevoerd, op dergelijke wij /e als mei hel eerste gas Ie

worden omgespoeld en tot de berekende hoeveelheid te worden gevuld.

Is de druk, het volume en de temperatuur van de thans afgesloten

hoeveelheid genieten, zoo wordt i\ geo|K'U(i, hel tweede gas uil Ki,

zooveel mogelijk naar /'' overgevoerd en daar eonigen lijd aan zich-

zelf overgelaten om zieh met het. reeds in F aanwezige gas te men-
gen. Door herhaald overvoeren van F naar F en omgekeerd wordt

eindelijk volledige menging van de gehcele hocvcellicid verkregen.

Men bewaart deze (hi]i in /-^ en n(>emt daarnil in Fi, zooveel als

wensehelijk is voor hol onderzoeken van de samendi-ukbaarheid.

Voor de lloekerij wordeii aangel)oden //. door ^\v\\ Heer Uakhuis

RoozEBooM de dissertatie van den Heer A. ('. dk Kock : ,/()\er \or-

ming en omzetting van vloeiende mengkristalleir' : h. dooi- den Heer
Peketjiakin(j namens deji Heei- Eknst (Johen : „Phvsieal Chemisirv,

authorized tianslation bv M. H. Fischer, New-York 1903"; c. door

den Heer Hubreciit : ,/Emil Selenka, Ein Lebensbild."

Op voorstel \au (h'ii N'oorziiicr wordt beslot(,'ii nicl hel oog Oji

de vereenigde vergadering de April-\ ergadering dit jaar Ie houden
op \ rijdag 24 April.

Na resumtie van het behandelde sinii de \oorzitter de \eruadeermir.

(8 April 1903).



KONliNKLUKK AKADKMIK VAN WETFASCllArrEN

TE AMSTERDAM.

VERSLA(; VAX Dl-. (il-AVONK \ KKM i Al )I:KI\( 1

\)K\l WIS- KX X ATI' r IMv l' X DKi K A 1'
I ) !•: K L I X (ï

van Vrijdag 24 April 1903.

Wiorzildr : di' llrt'r il. («. van dk Sandk IUkiii v/kn.

Secretaris: «Ic Ik'i'r .1. Ti. van dkr Waals.

I 3sr h: o TJ DD.

Tii^L'konien stukken, p. "ó,").

,1. H. IJoNNK.MA: „Een i):iar nieuwe niiddcn-ciunbrisilie zwei fblokken uit liet NeihilaiuUelic

diluviuin". (Aangeboden door den lieer Moi.i.), p. "")6.

Jan 1)K Viuk.s: „Over straleneoiiiplexeii, welke met een ratioiiale ruimtekiuinnic samenhangen",

p. 7G2.

W. II. .hurs: „Over maxima en minima van lielitsteikte, die binnen de verbreedingen van

spectraallijnen somtijds zielitbaar zijn", p. "OT.

J. W. CuMMKi.iN en KiiNsr Coiikn : „De eleetromotorisehe kraelit der DAMK.i.i.-eellen". (Aan-

geboden door den lieer Jri.iis), ]). "71.

J. "\V. Dno: „De inwerking van i)hosphorus op liydrazine". (Aangeboden door den Heer

LoKKV DK Briyk), p. 779.

J. C. Ki.tTVVKR: „Eene analytische uitdrukking voor den grootsten gemeenen deeler van twee

gcheolc getallen", p. 782.

II. A. LoKKNTZ: „Het emissie- en het absoriitieveniiugjii der metalen, in het geval van

grootc goHI lengten", ]). 787.

G. VAN Itkkson : „l)c aaiitasting van cellulose door uerobe mikni-organismcii". (Aangeboden

door den Heer Bkijkiunck), p. SU7. (Met eéa jilaat).

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 82(5.

Het Proc'es-A'(M-l»a;il (Um- voi'iu-o AOf<i;a(l(M-iiii:- woi-di uolo/on on

goediickoiird.

T)(> lltHM' llAMiUi{(;KK \\ov{\ horiclil uo/oiidrii dal lii.j viM-liiiidcrd i^^

do \ oruadoriiiL!,' hij lo woiioii.

Iiiuokoiiioii /.ijii :

1". Missivo van don Minisl(>r \aii iMnuoidaiKNolio Zakon. y\A\.

14 Api'il ltK)3 waarin i)oi-iclil \\()rd(. da' i\^.' honooniin.uon van de

48

Verslagen der Afdeeling Naluiuk. Ük XL A". Iü0i],3.
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llfcicii II. (i. \ \\ Dl, SwiK 1') \Kiin/i:N i'ii I >. .1. KoijTKWH. t(tt \'(Mir-

/illcr ('11 ( >l|ilrr-\'()or/.illrr (\['\- A tdrrliii'j ^\^H*\ II..M. (|c Koiiiiiuiii

/.ijii l>cl<raclili,u<i.

2". Missive \;iii <l(' Sofii'h' (l<'s .Mallit'iiialici»'!!^ Tclir(|iics ic l'raau'

lii'l Itcriclit lu'\ allciidi' \aii lid oxcriijdcii \aii liaar ccrclid I )i'. I'\ .1.

S'iii)M(K\ ()|i 'il l-"(liiiiaii I. I. |)il licriclil is incj ren lirid' \aii

i()ii\\ licklau' licaiilw oord.

Aardkunde. !)<> lieer .M(ii,i, l»i('(lt ccnc incdcdccliiiLi aan \aii

den licci' .1. ir. r«)NM'.M\ Ie l-cciiw arden : i/ /v// iiiixr i/icnirc

iiudtli'ii-cd iiil)fts(-lii' ziccr l'liliil,'lit'ii lilt Ih'f X i'(l('i-lini(lscli(' (liliiriinii'\

I. Tdi'ii ik lol assisliMil aan lid ücoloiiiscji-niineralogiscli liisiiinnl

te ( iroiiinineji hejioenid was, werd mij opgedraji'on om de vcrstcciiinucii.

die /icli in d(M'oll('die (Ti-oninucr M'diineidaire '/wci't'ltlokkeii l»o\ inden,

Ie (k'lermineeren. Slaagl men liiei'in l)ij een fossiel, dan kan men

nieeslai xixtr lid /wei-fhlok, waarin liel xoorkoml, min of meer

iianwkenrig deji onderdom bepalen \an de laag, waarvan liel vi-oeger

een gedeelle niliiuiakle eji levens nagaan, of een dergelijk gesleenie

Jiog als vasie i-ols hekend is. Ook kan dan onder/oeht worden, of

dergelijke /-werri»loi<keii op andere plaa!s(Mi aangdrollen />ijn.

Van \('le sinkkeji gelukte dit, maar Itij eeji niet gering aanlal

was mij dit om \erseliillende reck'nen niet mogelijk. Tot deze laalslen

behoorden o. a. een paar stukjes kalksteen, \vaar\an de grootste

afmetingen onge\eer 4 e.M. zijn. Ze /ijn afkomstig \aji een /wcrf-

hlok, <lal gex'onden werd bij hel aliii'a\en {\vv wallen bij de \oorinalige

Holeringe-poort te (ironiniien. liet eene slnk \ertoonl nog een

gedeelte der oorspronkelijke op|)ei'\lakte, dal dnidelijke gletseher-

krassen be/il.

(il de bewaard geble\en stukken kan men nog opmaken, dat

dn /Wf'iTblok bestond nit groen-grijze, vi-ij vastv', mergelige kalksteen,

waarin md de loiipe vele kleine* grij'/-e korreltjes en hiei' en daar

kleine donk(,'rgroene glinsiereiide ulaiieoiiield\orielljes onderscheiden

kiiiineii w()r<|eii. Iv'ii enkel p\ ridki'istalletje heb ik opgemei'kt.

Aan <le opper\ lakte \vas het door xcrweering o\er eene diepte \aii

I c.M. min of iiKvr geel geworden.

TeN'ens is aan lid bewaar<l g(>ble\-en gedeelte te zien. dat door dit

zwerf blok een laau liep, welke rijk aan trilobieleiiresl<'ii was. .Meereii-

deeU zijn liierxan de dwarse doorsneden Ie zien. In het eene slnk

zijn echter eeiiii;-e resten i^elieel of gedeeltelijk blootgelegd. Ken

iiiiddenschild i> liier\an lid belangrijkste.
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Dil niiddciiscliild, wjiai-ONcr \ci-scliillcii(|c scliciircii 1(mi|i('ii «-ii «lat

(IfrluiK (' wel iiici geIio(d cii al de <»(»rs|ir()iik('lijl<o ^('(laaiilc zal Itcz-illcii, is

ovcHaiius \rij slcrk uewclfd oii hoort ooii loiijilo van 12 111..M., lorwijl

{\o Itroodlo oiiiiONooi' 14 111. .M. IxMJraaL;!. I )(/.(' huilsie is ovoral Itijiui

ovoii ^r«»(>t, daar do lijnen, di(> do hcnin- on cindpMnfen dor .Lic/.iolits-

nadon \ (M'l)iiidcii, ongeveer ovonwijdiu- loopoii mol de len^lc-as. De

V(H)ii'aiid is ^olijUnintiji" '••ebo^on. Do <)oci|»ilaal,U'i-ocve is ondiep,

liciLiccn \()(tral Iio( uoxal is op i\o Liialtclia. Do loiiülo \an do \rij

hroodo uhiUcIla is oiiüeveor ''/, \aii die \aii liol niiddrnsciiiid. Zij is

fonuNorniiLi' \an uodaanlo on door ondiepe d«irsaal^r(»o\on begrensd.

Dozo iaatston lodpon oorst l»ijiia exoiiwijdiu' on hni.U'on \'ei'Vf»l;i"ons

naai' hot midden, (nii x.ioh aldaai- Ie \ i'i'ooni^on. Zij^r(K»\on zijn op

de Lilaholhi niet te oiidcrsoheiileji. Hol ;ü,edcelle van hel nii<ldoiisoliil<l,

dat voor de glabella gelegen is, loopt vrij snol naai- henedon. Lang-

zamer geschiedt dit door de gedeelten, dio oi- naasi liggen.

Wat de 8oidp1iiiH- l)etreft, aan don voorrand \aii lid middonschild

loopen lijjie sirejien en wel evenwijdig daarmee. Verder bezit de sohaal

overal fijne ingesloken pnnten, welke dioht bij elkaai- gei)laatst zijn.

De klenr van de schaal is gedeeltelijk zwart, gedeeltelijk geel-grijs

(roondvlenrig).

Ondanks herhaalde pogingen was het mij vroeger niet mogen ge-

Inkken te vindon van welke tril)olietensoort dit middenschild afkomstig

is. Dezen zomer echter slaagde ik hierin. Op mijne reis naar Oeland

trof toevallig, dal er bij het ziekenhuis te Borgholm 0011 pnt gegraven

werd, Avaarbij men tot in de laag met Paradoxides Oolandicns

Sjögren doorgedrongon was. Het gesteente, dat men nit den put

gehaald had, was nog aanwezig. Dit bestond nit groenachtige niergel-

leien, welke reeds geheel niteengevallen waren èn vrij gi-oote kalk-

concreties. Dit komt dei-halve niet overeen met de meening van

LiNNAHssoN ^), dat to P)Oi-gli()lni deze laag alleen nit morgellcien zon

beslaan en van welke opinie later door Roemer ') en Remei.é ') gelirnik

gemaakt werd.

In bovengenoemde kalkconcroties voinl ik behalve eenige resten

van Paradoxides Oolandicns Sj(>gi-on en oen paar bijna goheele exem-

plaren van Ellipsocei»halns polvtomns Linnahsson, tallooze midden-

schilden \aii deze laatste Irilobietensoorl.

Hioi- word de moening van Pinnarsson ') boxostigd, dat hot ont-

1) LiNNARSsoN. Oin Fauiuin i lugreu ined Paradoxides Oolandicns. Geol. Förrnin-

gens i Stockholm Föihandlingar. Bd. 3. pag. 354.

-) Roemer. Letliaea enatica. pag. o7.

s) Remelé. Zeitschr. d. deutscb. geol. Gesellschaft. Bd. 33. 1881, pag. 183, 701.

) LiNNARssoN. Loc. cit. pag. 364.

48*
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bivkeii \;ui <lf >li"('|»iii,i:
«"i»

'l»'ii Nooiraiid dei- iiiiddciiM-liildcii cii \an

ilo iniioslukcii |iiiiilcii t>i> de scliaal l>ij dr Mlli|>->(tc<']i|i.ilii>--~(»oti, die

Ie l>(>rü;Ii(»lin vooi-koiiil en in welUe (»|>z,ieliteii de/A' /ieli \ <»oniJimelijk

/on (tii<l(M's('lieiden \aii die \an Stora Fn», loegeselinnen moet worden

aan de oin>laii<li^lieid, dal zijn materiaal van Horiiliolni afkoinsli^

^^•as uil nierLielleien en dal \ an Sloia Vvii inl l<alksteen. De sli-e|iinii;

en de inmesloken |Minleii zijn hij de iniddenseiiilden, welke ik Ie

l)ori:liolni uit de kalkeoni'relies ver/aniclde, Uijzondor dnidelijk. Kr

hesiaal dan ook geen i'edeii meer om de Klli|>soee|>lialns-i-esU'ii \an

Stora Vnn niel lol Klli|)soeei»lialiis |)ol\ lomus Linxahsson te rekenen,

daai' het verschil alleen in grootte niel \'oldoende is om hellegendeel

Ie heweren.

Eenc der kalkeoncreiies hevalle ecne laag, welke hij/onder i-ijk

aan middensehilden \an Kllipsoeeiihahis ]iol\ lomns Avas. \\V\ hel slidv

ylaan van deze concretie k^vam mij direct het besproken Grojiinger

zwerfblok in herinnering en jui ik dit \crgelijk mei de stukken,

welke ik meegoiomen heb van Horgholm, blijkt mij dat zij volkomen

o]i elkaar gelijken. Het gesteente is bij beide hetzelfde, behalxe dal

bij het Groninger de kleur een gele tint bezit, hetgeeji aan verweeriug

toegeschi-even moet Avorden. Ook de middensehilden van EUipsocephalus

polytomns, welke in beide \'oorkomen, lijken geheel o|) elkaar zoowel

wat de kleur als de rijkdom aan scheuren betreft.

Met volkomen zekerheid kuiuien w^e derhalve van het bespi-oken

zwerfblok zeggen, dat de oudeidom overeenkomt met die)i van de

laag met Paradoxides Oelandicus Sj()gren (de oudste van het 31idden-

Cambrium) en dat een overeenkomstig gesteente nog Ie Horgholm

op Geland als vaste rots voorkomt. Waarschijnlijk is dit laatste ook

het geval Ie Stora Frf» op hetzelfde eiland. Met zekerheid kan ik

dit echter niet zeggen, omdal ik aldaar niet geweest l)en en dei'hah e

geen kalksteen ^an die plaats bezit om Ie \ergelijken.

Dit is de eerste maal, dal \;in een dergelijk zwerfbhik uit hel

Nederlaiidsche <liln\iniii melding gemaakt woi'dl. In hel Dnilsche zijn

j-eeds meerdei'e o\ei-eenkomstige, met resleji \an Ellipsocej)halus poly-

tomns of hiermee op Geland inde laag met Para<loxides Gelandicus

\ (loi'komeiide \ersleeningen, gevonden. Met eerste werd \ermeld dooi-

Da.mks 'j en is afkomstig van Kixdorf bij IJerlijn. Een paar jaar

daarna beschreef Kk.mkt.k ^) twee zulke zwerfl)lokken uil (l(M)mstreken

van Ei)erswahle. Ver\-olgcns vermeldde Rokmkk ") I wee zwcMÏblokken

van deiizelfdeu ouderdom. Hel eerste is afkomstig \au Koslock en

1) Da.mks, Zeilsclir. .1. dciitscli. ircol. (icscllschaft. H.i, ;31. 1S70. pag. 1'X^.

2) Rkmfxk, Zoilsclir. <i. .jciilsrli. l'.m)). (!(.s(>llscli;ift. IM. [V.i, ISSl. paj?. 1S|, 700.

^) RfJiCMtii, Lelliai-a ciiatica, p i^'. L'ti.



i 759
)

komt volp;ciis (1g besclirijvin^- overeen iiiel hel (Ji'oiiiiiger. Minder

is dit het geval niet het tweede, dal h; l»roinlif'i-g gexonden werd en

geen groenachtige kleur schijnt Ie hc/.ilicii. Ook in Sleeswijk-Holstein

scliijnen overeenkoni.stigezwerri»htkk('n ge\ouden Ie /Jju, daarSTOLLKU ')

schrijft va]i „grüidiche Kalkgeschiehe der Oehxndicus-ZoiK;".

Dit /werfhh)k hevesligi ook mijn vroeger') nilges|u-(»ken vei-moe-

deu, dal in deu lloudsrug meei- sedimentaire zwerfhjokken mei een

Wesl-l)ahisch karakter \oork(»uieu, (hui \ i-oeger wel aau^ciHUuen is.

II. Reeds eenigen lijd he/.il ik in nnjue colleclie meerdere stuk-

k(Mi \aii een /wei-fijhtk, (hd int (h)or hiliimen (Undvcrgrauw lot hijna

/warl gekleurde kalksteen hestaat en gex'onden \^•erd in «h' jeem-

groeve onder Ilemehim. Doordal de koolzure kalk \ ooi' hel grootste

gedcelle gekristalliseerd is, nadert deze kalksteen tol antraconiet.

Enkele nesten van pyrietki-istalleljes en een kleine phosphorielknol

woi'den er in aangetroiïen.

Langen tijd was behalx'e eenige onaanzienlijke resten, welke lioogst-

waarschijnlijk van een Paradoxides afkomstig zijn, de eeinge vei*-

stcening, welke hierin hloolgelegd was de afdruk, naar ik vermoedde,

van den hinnenkanl van een sluk Irilobietcnpaiitser. De grootste

afmeting bedraagt 9 m.M. Deze afdruk is ongeveer ovaal \an vorm
en sterk gewelfd. Het hoogste gedeelte verloopt boogvormig. Aan
den convexen kant hiervan is hij steiler dan aan (\(in concaven. Vóór

0[> het minst steile gedeelte bevindt zich een verheven lijst, welke

spoedig over het hoogste gedeelte gaat en zich dan op het steilste

gedeelte voortzet, terwijl zij steeds minder ontwikkeld wordt. Naar

beide zijden ontspringt hieruit een netwerk van verheven lijsten.

Zeer duidelijk is dit netwerk op het meest steile gedeelte, minder

op het andere, ^^'aar het met de loupe nauwelijks waar te nemen is.

Bovendien bevinden zich op dezen afdruk ronde vei-heven heden.

Daar het mij niet mogelijk was om te vinden van welke trilo-

bieten-soort deze afdruk afkomstig is, liet zich den juislen ouderdom

van dit zwerfblok niet bepalen. Dat het cambrisch zou zijn, maakte

de geaardheid van het gesteeide waarschijnlijk en wel midden-cam-

brisch wegens de vermoedelijke Paradoxides-i-eslen.

Toen echter voor eenige weken mijn vriend dr. (iR(>N\VAi,L uit

Koitenhage, de schrijver van „Boridiolms Paradoxideslag og deres

Fauna" (Danmarks geologiske Undersr)gelse TT Raekke No. 18.^ mijne

') Stoi.ley, Die (lainhrisclien mul Siliiiiscliou Goschiehr Schleswig-Holsloins umi

dfi' l)eii;i(lih;iiteii (iehioto, ISlCj. Bel. I, Ih^fl 1, p;ig. 40.

-) iid.NNEMA. Cainhrisclio zwerfblokken van Rkmklum in lid Ziiiciwcslen van

Fiieslaiitl. Versl. v. d. Kouinkl. Akad. Wetensch. 190:2. pag. 180.



(•olI«-H'(ie /w ('rl'l)l(tl\kt'ii in (Hi'^riisclioiiw nam. Iicikciidc liij in lutvcn-

ÜXMMicnidcn atdiiik dien \an een rcclilci- wanii, \an ('onocoryiihe

exsnhuiN liini's. ' IlicrnM'i' was de ondcrdom \aii dil /wcil'lilok reeds

Nolkctnien l)e|taald. lid \ omkitmen dor i-esicn \an (k'zc liik>l>i('l is

n.k karakli'rislick \(»or lid (Midersle «jicdocllc \an de hiLicii uid

l'aradttxidcs Tcssiiii Hidiiuii.

1 )ozc' afdoeliii.ii' lii'slaal in ScIioikmi, op lloiidiolni en (xolüciis cejic

niondcliniio iiiedcdcclin^' \an jtn)!'. Moijkkc;) ton Znidon \ an .Mr»rltvl;iiiua

(»|) ( )('land in( kallvslocn, xNcIko naar uoiKKMntlo IriloUiol loiicn-

woordiü,- niooslal Exsulans-kalk ^onocind wordt, terwijl /.o \i-oo«i,er

den naam drooj; \an Coroiialns-kalk.

()|> scliitterende \vij/o werd de mooninii \ an ( lK(».\\\Ad, l»o\o.stigd,

loeii i)ij het \erder sliik slaan r(\ston \aii de triloltii'len ( "onocory|)lie

impressa Liiii's,'-) Liosti-aciis acnI(Mlus Anij;.') on Soleno|»k'nra |>ar\a

Liiirs.') door hem bkmtgeleg'd worden. Tovons word ook nog' gevon-

den een rest van Aeroleta socialis v. Seehacli, welke echter ook in

endere en jongere lagen voorkond, liotgoon niet mot de zooeven ge-

noemde trilobieton hel geval is.

De eenige goed bewaai'de rest is oen middonsehild van Conoco-

rv|)he inijiressa Jjinrs. Het is groolendoels blojtgelegd. Alleen aan

de zijden is het nog d(»or hot gesteente bedekt, zoodat de gozichts-

naden inet te zien zijn. Het is afkomstig \an oen jong individn,

daar do lengte slechts G in.iAl. bedraagt. Hot is zwak gewelfd en

wel de glabella sterker dan het overige gedeelte. Aan do vooi'zijde

is het begrensd door een ])latten randzoom, welke in het nnddon het

breödst is. De occij)ilaalgroeve is ondiep, Nooi-al op de glabella. De
nekring wordt naar het nddden broeder on draagt daar een kleinen

knol)bol. De breedte dei- glabella is van achteren gelijk aan hare

lengte, welke de helft van die \an lid middojischild bedraagt. Naar

\(»ren wordi de ülabella langzaam smaller, aan do voorzijde is zij

afgerond. Aan ueorszijden zijn drie zeer ojidnidelijko zijgrooven

aaiiNN'ozig. De doi'saalgroo\en zijn weinig ontwikkeld. De wrangen

gaan xoor de glal)olla ongomeikl in elkaar over. Aan beide kanten

is op de \aste wang exen achter de plaats, waar de dorsiialgrooxe

naar lid midden ombuigt, oene langwoi'pigo Noi'hevonhoid Ie zien.

Dat hior\an eeno lijnxorndgi? verhexH'nlieid in de richting \an de hoeken

') Li.N'NAHssox. Om. Faiinan i Kallvcii incil (joiuxoiyiilic cxsiilans ((loionaliis

Kalkcir. Svorigcs gcologiska l'n<i'isükirm^'. 1S7'.I. Scr. (1. .\n. X}. pag. ITi. I;ill. II,

lig. 21, 22.

2) LiNNAKssoN. loc. ril. pag. 20. tafl. il. Ii«^'. 2'.», :}().

") biNNAiissoN. loc. (il. pag. 11. lall. 1. tig. 12 1.").

^) LiXNARSSON. loc. (il. pag. \i. lall. 1. lig. lÜ-1!», 20?
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van hol k(»|»scliil(l lo(»|)l, nolijk Ijnnarsson xoniifidl, is iiaiiwolijU^j waar

\o iK'iiK'ii. T)il iiKK'l zckoi- l(K'ue^<'lii"C\oii uoi-ilcii aan de oiMslaiidig-

licid. dal dit iiiiddcnx-liild aflvoiiislii;- is \aii ccii }*>u'^ individu. De
schaal hezit geciie andere scidpliiiir dan laMooze zeer kleine dicht

l)ij elkaar ge|)Iaals(e ingesloken piinlen.

Uil de opucnoeinde eigcnscliaitpcn kan ifMicr /icli geinakkeüjk

overlniüen, dat hel hesein-even niiddcnschiid afkonistig is van ('ono-

c()r\ |)h(' inipressa Lim-s en deihaKe dit /w erfhlok een stnk Exswhuis-

kalk is.

J)e oN'erige lrih)l)ieleiH'est(Mi, allen stidvken \aii nnddenschilden,

/ijn Ie (»n\oIUmÜü- dan dal ze zoo hesehreven kunnen woi'den, dat

men gemakkelijk de Irilohiclen-sooi-lcn, \Naar\an ze afkomstig zijn,

hiei-nil zon hei-keinien. Daar de ouderdom van dil zwerChlok reeds

xoldoende \astgeslcld is, zou eene dergelijke lieschrij\'ing ook min

of meel' o\erl>(»<lig zijn. 'k Laai haar dan ook achlerwege en heroep

mij ten opziehie van de resten der andei-e genoemde trilobieten op

de autoriteit van Dr. (xi{(tN\\ ai,i.. Daai- hij de welwillendheid had

mij eenige nn'ddenschilden van de genoemde Irilohielen Ier vergelij-

king te zenden, kon iJc mij van de juistheid van zijne hepalingeii

overtuigen.

Zooals hoven reeds vermeld is, wordt Exsnlans-kalk als vaste rots

aangetrotren Oj) Boridiolm, in Schonen eii ten Zuiden \an Miu-hylaiiga

o|) OeUiJid. De laatste vind[)laat.s sehijnl nog Jiiet in de lilteratnnr

vermeld te zijn, maar werd mij door Pi-ot'. Moin-Ki; mondeling mee-

gedeeld. In Schojien is zij met zekerheid als zoodanig aangeti-olïen

bij xViidrarnm, Gisiöf en Ki\'iks Kspercid. Hoogst waarschijidijk k(nnt

zij Nolgens Lixxarsson ook als Nasic rots voor bij Kageisïlng in de

nal>ijhei<l \an Lund.

\'olgens Gkönwall komt mijn zwei-fblok petrographi.seh niet over-

een nu>l de Exsnlans-kalk van Pxn-idiolm, maar meer met die \an

Z. O. Schonen. Of het ook gelijkt o[» die \an .Abtriiylanga oi) Oeland

kan ik niet nagaan.

In het Nederlandsche diluvium is een dergelijk zwerfblok nog

inet eerder gevonden. In het Dnilsclie schijnen ze ook zeer zeldzaam

te zijn. Voor zoover ik hel» kunnen nagaan, worden ze alleen \ er-

nield door Stoi,i,kï M.

1) SïoLLEY. loc. cil. pag. il.
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Wiskunde. i>i' Ih'fr .Iw di. \ wif.s hicdi ccw iiKMicdccliiiu aaii:

ii(hu'r sfrtt/i'iicinii/i/i'.i'i'/i, irrl/.i nul ('cn ritlioinili' rniiKliLroiiimc

sa iitniliiiinii'ii .

1. In (Ie oiMlcrsli'lliiii: dal de laaklijiicii \aii ccii ralioiialc riiiinlc-

ki-(iiimi(' /i'". \aii den //'•''" uraad, Lirraiiiischil^I /.ijii in de ürocjK'n

\aii ecu in\i»liili<' //', \an den //"''"' uraad, IicscIkhiwcii wij (Umi slralcn-

i*oin|ilc\ die ucvcn-nid wordl door de snijlijnen \ an elk lol een uroep

lH'li(»ort'nd paai' \an raaklijiien. De/e complex l>e\al dus elke lineaire

coiiij,i'iieiilic, \\aar\an di' richtlijiieii tol een uroep der /'' licliooren.

A'allen de/.e ritdillijiicii samen lol een dnhhelslraal a der //'. dan

onlaardl de conui-nenlic Idijkhaar in Iwee sli-alcnslelyels, n. I. de

siralensclioot'. die liet raakpnnt A \an a tot top lieefi, en het stralen-

M'ld in het hiihehoorende oscniatiexlak (t.

( )in den uraad \a\\ den complex te \inden, l>escli(nn\'en wij de

iin'olntie //' \an de dooruaniien der raaklijiien \\\o\ een w illckeiirij^-

\ lak <f . liet raaklijnenopper\ lak snijdt (f Nolu-cns een kromme ('"\

\aii den graad /// = 2 (;/—1), on de complexkromme \ an (f
omhnll

de vei-lMiidingslijnen der paren l*P' (\vv l>'. Daar k\v7x' involnlie

{m—1) (/>—1) paren i>-emeen heeft met de inxolnlie, welke door een

willekenrigcn slral(Mil»nndel Avordl ingesneden, is tlo coinpiiw run dni

<irtii((l (2 )i—3) (y>— 1).

2. Wij heschouwcn \-erder de \erwaiitschap Insschen twee punten

U,f/ \an 6'"' gelegen op een rechte 1*1*'. 1 )aar /> oji de \ erhindings-

lijiien \aii (///— 2) (y>— Ij paren ligt, zijn er (///— 2j (y>— 1) (///—3)

pnnteii ^/. J)e \-er\vaidscliap (Q, Q') heeft mei //' (///— 2)(///

—

'S){/)—l)'

paren gemeen; derhalxc hezit de coiup/c.i'l-ronniic

h {n,—2) {w~:\) ip—iy = {n—2) (2 ;/—5) (/>— l)"^

(/iihfh'/i'((<fl///i/i'it. de cinii jil(\t'k('(ii'l e\'eii/oo\'ele (hihliili'ilihiii .

lilijkhaar \'ormen de/.e duhitelstralen een in ^\v\\ complex hegrepoii

((illi/rili't///(\ il'ild ri'il II ordi' i'il Lhlssr tji'lijlc Zijii lid II 'II 'Iw'ln—'^V /> - 1
1'.

De (Mnnplexkromnie lie/.it ook <'en a.uilal drie\oiidige raaklijnen.

die «'Ik drie tot een /.ellde 21'oep Weliooreilde punten k\<'V 1 1' l>e\atteil.

()m dit aantal te \ inden, \(»cgen wc elk snijpunt >' \aii ( '"' met de

i'<'chle 1*1*' toe aan elk punt /*" der door I* aangewe/en groep,

r.ij elk |innl I*" heliooren dan \ \ ji 1) (/>— 2) paren I*, I*', dus

i(/< \) [ jh- -2) [lil- 2) punten N; elk pnid N ligt op [m— 2) (/>-!)

\crUindiiigslijneii 1*1*', \> dus loege\-oegd aan [iii 2) i/i '\) {j> 2)

punten /*". I'<'lkcu-- wanueei- /'" met .S' samenvalt, liggen drie pnnleii

/' in een rechte, en is elk dier punten een coiii'-idiailie der Ncrw anl-

scliap /'",S . er /.ijn dus \iiu—2)(y>— \)(ji-2) (/r/iro/n/it/f rdiiLlijinii.
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llicniil lilijkt U>\ciis dal <!< icriilcii die elk di'io tot oon /cll'de

^r()('|» \aii 1/' ln'li(t(»iciidc laakliiiicii di-v /!" Miijdcii, ooii coiK/rmmtie

rot /lil'//, ii'iid/Td/i <>/(/( ,11 LItissi' <it'lijl,- :i"ii/ (iitii in.— 2) (/>—!) (y>— 2).

'A. l)('S('li(>ii\\('ii wij in lid hijy.oiidcr de jiroci) waarin ^M'cii diililtcl-

«'N'iiiciil en '/' ('('II <\rv (iNcriuc clcnicnlcjiis. Tol de y.oocNcn genoemde
(•()ii,t>-fn('nli(' lichdorl lilijkUaar de -«tralciiltuiidcl in lid \ lak {A,a')^^u^,

mei t()|» J ('II de slralcnltiiiidcl in hel (»scnlali('\ lak n met l()|i

{<(,<i^) ^1,- 1>«' con.^i-ncnljc l)e\ al dus niinslciis 4 (yy Ij (y>

—

2) str<ilr/t-

biitii/i'/s \ ('Ik der 2^/> 'J) si)/i/i///(/-f p////ft'/t \ is t«>|» van {p
— 2), in

verscliillcndc \ lakken ,u('|>laalsle, waaiers; dk dei- '2
(

p

— i) sini/nlii'n'

('l(ikl,c/i (( draa^l (y>— 2; waaiers mei verseliilicndc htiipcii; daarcnieueii

di-agen de 2 (/>

—

I)(y>— 2) süit/ii/ir/;' imntni A^ en de 2 (/;- J j (yv— 2)

.'<t'ii<//i //<'/(' rliilki')/ <(^ elk een waaiei".

])e eoniplexkronmie is, hlijkens hel Itoxciislaande, \an lid uolaelit

k L(2 ;^-3) (y>—Ij—1] [(2n— 3) (y>_l)— 2]— (»—2)(2y/,—5)(y.—1)^—

3(//

—

2){p—J)(/;— 2). ^V^()r y> = 3 wordl dit .üclijk aan nnl, ual Ie

voorzien was; ininiei-s, aan elk pnnl /Nier kromme ^'"' kan men
dan de verhiiidinuslijn l*' l*" loevoe.i-cn, waardoor de raaklijncii der

eoniplexki-onime één aan één overeeidvomen met de |»iinlen \an een

ralionale kromme.

In een \lak </ door een raaklijn it' ontaardt de (•onijdcxknunme,

daar zich een stralenbnndel afselieidi waarxan de top op de raaklijn

(i ligt.

Iji een \ lak tt worden Itlijkhaai- (y>— 2) slralenlinndels atgeselidden.

4. Wij zullen in liel Itij/.onder lid eeii\ondiu'sie ü'ev al l>e>cli(»iiw('n,

waar de complex Wepaald is door een (jnadraliselic in\(»liilie der

raaklijnen \an een kid)iselie rniinlekromme ; y/z=z3, y>=2.

Zijn .1 en l> de raak|)nnlen der raaklijnen ii en h, welke de

dnhhelstralen kV'v in\(diilie Normen, a en /? de o\ereen komst iue

osenlatie\ lakken , dan nemen wij als (•o(»rdinalen\ lakken ,/•,=(),

./.'.^ = O, ,/'3 = O, ,r, = O a('lilei-(H'n\olu-ens lid oseiilatiex lak ff, lid raak-

vlak [(i,l'>), liet raak\ lak [l>, A), liet oscnlatiex lak {i. De kr(niini(' A'^

wordt dan xoorgesteld door

.r^ :./, :,/-3:,r, z=z t' : f' : t : {

,

en \ooi" liaar raaklijnen lieel't men de l>elrekking

Pi-i '1\^ 'Pi, • /'3, • /',, /'.« = <'
:
-''

:
•^^'

: 1 =
— -' :

''•

l)aar de [Hinten A en /i door de ])aramelers / := O en f^x
worden aangewezen, \oldoen de parametei-s / en /' der i-aak|»niilen

van twee gepaarde raaklijnen aan de betrekking / -^ t' = O.
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l>i' f(t(ir(liii;ii('ii \;iii ('«'11 Miijlijii der rjuiklijiicii (1) oii (— /) xoidocii

Mijkli;i;ir .i.iii (Ie \ ( »or\\ ;i;ir(l('ii

/'>.+ ^//',. + '7'.. ^- -^'1'.. + 'V'.. - ^''r.. - ^)^

(lii> (Mil< aan

hoor ('liiiiiiialic \aii / viiidcii wc <lc Nci'LiclijkiiiU' \ aii den iK'docIdcii

riiiii|il('\ :

/'i. /'\-2 + y'ir< /',-.. (/'.
. + 'V'.J + ;'3., /'%:. ~ "•

Tol d('/('ii Liihiscluii cniiijih.r \h'\\{h\v\ de lineaire ('oiiiiriH'iil i(' /^la = O,

/y^., = O. Haar riclillijiK'ii / en /// worden \ ((oru'('st<'ld door ,/•,==(),

./., = () en ./\, = O, ,/'.^ = O: (k' eersie \('i-l»indl .1 met hel \)\\\\\ [tt, h),

(k' tweede N'croêniLil A* en (,1 ^/i.

KIke siraal (k'zer eonurnentie riisl op Iwce paren \ an raaklijneii;

(k' oNcreenkonistiuc paramelers w(»i'(k'n (k»or (k' xcr^clijking'

I>e|taakk

1 )e e(Mnj)k'.\kêuel héell (kis een (hdtkelrilike, (k' ('oni|»k'.\kioninie

een dnl)l»eli-aaklijii.

5. l)il hkjkl ook o|» de \olgeiuk' wij /.e. k>ij t>'ei>e\(Mi waarden van

.Vi- ƒ/.• //.'//4 ^1«''< <•(' vei;ü'olijkin,ü' />^._,=;./y,^, of y.^,/',—//^,r.,=;.(//^,,rj- //,,/•.,)

een \ kik \()or. (kil (kMi eonipk'xkeuel tweemaal noIuciis /y^., = O,

y>,., ^ O. en linilendien \oJLi'ens een reclile \an hel \ lak

/'(//,.',-//,.'•.) + >-L(.'/4'*'i
—

.'/i''',) -i- •'(//•,'.— .'/.y''«)| -f (//4''':.— .'/.•'-.) ~ *>

snijdt. Dns is /y^., = 0. //^.^ = O een dnl)helril)lK\

Zal het vlak //../,

—

i/^,i\, z= ). (j/„,r^—
!/v'':\)

'l''" t'i •inplexke.ucl lan,ii,'.s

de dnWkelrilike aaiM'akeii, dan moeien de drie \ lakken

,'/:>•',— //l
''« = <*

' //4 •'•J — //. '''4 = *N

doftr ('('n rechte ua.ui: er moei dus Noldaan worden aan

''•"
.'/-j + -^//.l = (,'//:! ' •''^-

//:t — ^-^
I'i

~~- ''!l r

I )oor eliminalie \an o ol' \an o \'indt men hieruit

^' !l\ !'• + ^' {.''i !l.\ — -^ !>: .'/:.) + //;. !> x

~=^ "•

De wortels de/er \i(>rkants\ (M-u-elijkinu kepalen de raak\ laki;(^n \an

den complexkeud kwius de didihelrilike. 1 )e/,e wordt een keerriitlte,

wannt'i'r \o|daan is aan

4 //. //. ,'/. //..
~"

(//i .'/4 - - '^ //« .'/«)"»

d.w.z. aan

II X lU ~ .", /y, <d' aan .v, i/, = 1» ^, ^3.



Deze (|iiti(li-alis('li(> i-ciich lakken, \\aai-\aii lu'1 ccisic Mijkltaar door

11^ uaal, l>c\allL'ii dus de lojtjicn ^\i'y c(iiiiiili'.il,i'iiils, <lii' nu/ Lwirrihln'

lii'llth'li.

<>• \(»(tr (Ie |iiiiii('ii /'(Ier // (iiilaai-dl (U'/.i- kfud iialiiiii-lijk in

hel \ lak <lal /' \('i-l»in<ll nid de raaklijn // in lid I(K'l;('\o('u<|(' |)nnl

/"*', t'ii <'<'n «iiiadralisclicn kcucj. die <l;ii \ lak aanraaki.

^ <>(»i' iHiiilcn (>|> (Ie i-cclitcn / ('11 m nioct (Ie cuni |il('\ kcucMicslaaii

uit een (lul>l>el ji,-elel(l \ lak en lid ciikch (Hidii>-e vlak ,r,=r() of.r^=().

Iniiiiei's elke straal in e. di ,:? Ix-hooil l(»l den (•(iiii|»le,\. td-\\ ijl alle

o|> / en /// nisicnde rccliicii dnl)l>("l>traldi \aii dcii (•(»ni|)|c\ /ijn.

Inderdaad l(>\erl de snhstiinlic y, rz= O, //.^ =r O in de Ncr.uclijkin^'

\an ddi coiniilex de helrekkin*;- ,/\ (ƒ/,./•,//, .r.,)- :^ (I.

\<><>r pnnleii op cimi der i-aaklijnen n en A ontaardl de coniidex-

ke,i>{d in luM \ lak v. ^)ï (i v\\ ceii daaraan rakend <|iiadi-aliseli kcLidx lak.

\(»(»i- een |innl der (Iooi'sikmIc \an a di {i \iiidl iiicii (•en mil-

aardijiii' in drie \lakkdi.

\o()r de eoni|»le.\kr(iniineii liclden aiialoue Iteselionw iniicn : \).\.

ontaard! de eoinplexkroinine in drie straleiduiiidels, als hd \ lak door

AB -aal.

7. J)e eoinple\ke,i>('l oiilaardl in e(Mi \ lak en een (|nadra(isciieii

ke.ucl, als de lop in a of -i of op lid raaklijneiioppervlak dei- /.'•'

iiut. In lid eersie ,i>-eval scheidt zieli a of ,:? af, in lid tweede het

\ lak door <leii top B en de tO(\<>e\()(\i>(l(» i-aaklijii ji.

Om te onderzoeken of er noii' andere pimlen zijn, \\aar\'oor een

deruelijke ontaardinu' plaats heeft, ondei-stellen wc dal de \ erudijkinu-

dei' d(»orsnede \an den eoniplexkeii'el niet ./', =i O, dns

herleidbaar is tol {\o\\ \-orni

J)an is te xdldoen aan de \(»lu'ende \(»or\\ aarden :

-(^'i-/'3 + /'-.'S''! + '''13''.) = .'/1//4 + -l'/ .,.'/,.

Stellen wc vooreei-st A^, izr O en c^ = i/^, dan wordl 2/)^., = — //^

en 2/^13 = ƒ/.,. \'erder \ IikUmi w (» ^'m =^ —//i
^'" ''3 = —//i- Na eenige

lierleidin»- komt ten slotte als eenio-e voorwaarde
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il.w ./.. tic /('/' '"'"' 'i'ii <'"i>i/>/»'''/>»'(/('/ f>i'/ioort fof /ii( ritii/>///iii nofiihi-r/iU-.

Wiiidl r, = O ucslcld. dan Uoiiii iiicii. na iiilsliiiiiiiLi \aii //,=()

('Il y, = O (^\\aai-\ (u>r tic Urdocidi- (»iilaardiiiii ^irctU plaats \iiidl' lol

d«' dul>lu>l»> \tit»i\\ aardt'

tl.w./.. lt>l dl' piiiiicii \an /»".

N. ( >iMK'r>U'lU'ii wt' ihaiis tial ilf raaUliJm'ii tU'i' /.'-' in tic drit'lallt'ii

\an t'i'u ./' üt'i-anüsciiiki /ijn. ( )ni den uraatl Ir l»t'|»aK'n \an di>n

ftun|»K>\ tK'r ^nijlijiu'M \an tK' laaklijncnitarcn, kiinnt'n wc tM»k als

\t>l,ul liantlt'k'H. In cvw w illrkcniiut'ii waait'r lu'sclionwcn wij tK'

\ri-\\aiil.M'lia|> \an Iwi'c >lraliMi v vu \', tlic tloor twi'c lol t'cn tliit'ial

dt'i- ./' lu'lioori'nilt' raaklijnt'n wortlfii i^vsiu'diMi. Tol tic ftdiifitli'Mlii's

tic/.cr (^iS. S^ Uclitmrcn tk' \'wv stralen welke o|> iK^ tlidiUcIsifalen

w. A. <•, (/ der ./' rn>len : de ttNcriu-cn /ijn |)aai's<ic\\ ij/.c vcfccniutl tol

/CS stralen, tlic elk oj» iwce raaklijnen \an een tliiclal ruilen;

//»' ('i>iiip/t'.r /.< i/iis ritu (frn :i.s-ifin i/iufitd.

()ni tien uraati ie \ inden \an de conürneniie tici' reclilen, tlic elk

ti|> tic tlric raaklijnen \an een urt»e|> rusten, licsclituiw i'n w e tic stralen

wi'lke /.ij ut'niccn lieert niei tK' anaK>,ü-c fonLirncntic helitiorcntlc Itij

een iweetic ./'. 1^ /,. /•.. vvw (Kt \ ier nenieensclia|>|tclijkc paren (Km'

licitlc in\»»hnics. /•, en // aclitcrecnx t>lü-ens tic raaklijn welke met

/-, en /., een i:rt>e|» \(»rint. tian hclituMvn tic snijlijnen \ an /•,, r^. /•, en

i'i' I«>1 «It' luMtlc ciJniirnentics '\ Hlijkhaai' knnncii /ij üccii antlerc

stralen ücnictMi lichhcn tiaii tic aciit. die hicriKior /ijn aaiiufwc/cn ;

liijirex tilii' is i/, ntiniriii'iitii' riiii tdii fir(,'(/<it (/niinL

|)c complex kcut'l van een wiilckenri^ punt /' be/ii, Mijkens licl

Im»\ cn>laantlc, hr,r (/rhron(lf</<' ril>fuii\ tiaar hij ralitmaal moet we/en,

licct't hij lioNtMitlicn nt)ü- rirr duhhilrlhlh'ii.

Al- /' »t|i hel raaklijn('ni>|»pei\ lak \an A" liut. dan oniaanlt tIc/c

kcirid in het samcii.-lel \a\\ tic \ lakken, welke /' met tic heide aan

!> ttieuextieutle raaklijnen verhinden. en een l»i(piadiati>ch keut'lvlak

met tlricN i»ntli_Lix» rihhc.

!*• l>t' i|n;iilrali>cht' rcLZflx lakken, welke tltmr de tirielallen \an

raaklijnen hcpaaKI wtntlcn, Mtrnien hlijkhaar een >^lel^el \an (»ppei-

\ lakken waai\an er twee tlotir eeiii;^ pnni ^aan en twee aan ceniu

') Deze lu'Sclioiiwiiig v.ivill lU n ..'ti iMlioiiali' iiiiiiih'kiomiiif van lioogfim

graad Kostlioiuvt.
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vlak i'akrji. Dil slolsol wordl «liis in |»iinf<'ii- df \ lakls«'Mc«»«tr(lm;it«Mi

\(Mjrp*s|('l(l door ('('II xcr^clijkiii;; \aii «ten \(niii

j' \ 2 ;. q i
).' R ~- 0.

Ilicniil \(»l;il dat alle (»|)]»('i-\ lakken \aii (li( siciscl d<' aciil ;!('iM<'<'n-

s('lia|t|i<'liik(' |niiitcii ;iaak\ lakken' \aii /'=-(>, (^—(). //(> ;^<'iii«'<'n

liehhen.

De (dilaardingen \aii dil slel^el /.ijn \ ier liiziiren. die elk als

III. |)l. \aii |iiinl('ii uil Iwec \ lakken, als m. j»l. \aii laakNiakken uil

twee jiiiiileii Iteslaaii. Ken dier lijiiireii \v(»i'dl p'vornid d<M»r de \ lakk<'n

(t en rfj iA<t'') en de jMinleii A en J, —{uft').

De aciil jiïMiieenscliajipelijke jainlen J,, /i^, (,\, />,, J.,, /i^. ( ,. />, en

de acid ^onieenscliaitpelijke jaak\ lakken ".^, i^j, 7.,, '/„,'?),, ;fj, y,. ^„ der

rejiclvlakken /.ijii shujiilii'r noch- de (•(m;:riienlie (2,2). De oNcHjic

sin^niiere jninlen en Niakken /.ijii ltliikl»;uii- J, />'. ^', />, /!,. /^,. ^',, /^^

en ^f,!^, 7, '^, 'fj,
/^i, 7i. ^,. i><'/.e 10 |Minlen en 1<) \ lakken Nonnen de

l)ekend(^ eonlijiiiratie \an Ki mmkk.

Wij kunnen de nolalie /,()<) kie/>en. dal ,1^ de \ lakken (^, 7. ff, «, en

,1, de \ lakken
,:?i, 7,, rf), « draa^l, en/,. Honden wij in lief <m><». dal

drie oscnlalievlakken \an ir elk;uir sjiijdeji in een jtnnl \aii liel \ lak

liiimier laakpiinlen, en lellen wij Ncrder oji de s\ jnnielrie der ji;j;iiiii-.

dan leiden wij jj;('niakkelijk uil liel noorjijumde al', dal

in H de |Minlen J, J,. J,, /i^. (\^. J)^,

in a^ de |)iinlen J, J,. J^, /i,, T,, />,,

in rr., de |»iinleii J,, J„, ,1^, A', r. />,

in <f., de punlen J, J.,, J.,. />), ^',
, />,,

M,.j(.o,.|| /ijii icrwijl

J de \ lakken ^f, <<,, «.,, ^i.,, y.,, <f^,

-1, de \ lakken rr, ffj, /r.^, /•?.,, y^, d^,

-Ij, de \ lakken ff,, ff._,, ff.,. ,^, 7. ff.

J.T de \ lakken ff. ff._. ff;,, 1^,, 7 f'

draa-l.

liet is duidelijk, dat \(»<»i' elk de/er DJ |»iinl<^n de ('(ini|»lexke;rel

nit een dnhhel ;^('leld \ lak en een ke^j^cl \aii den vierden jir;uid is

sainen^esleld.

Natuurkunde. De lieei- Jri.n s hicdl eene mededeelijjo juiji :

iiOri'r iiKt.iiiiia cii nuinnni c<in l(clits(<'il>ti\ <lli' huiucii <h' rrr-

hri'i'(l(n<it'n v<ni speelnatHijiu'ii somtijds zleltthoar zl/n."

liij het liestiideeren \ an een i'eeks jolojiialiscije opjiainen \aji iiel

zonnespeciruiii. in JHH8 cji 188J) dooj- Jiovvj.A.Nj) Ncrvjurdijid. ojil-

dekle .Ikwki.i, ('(mi plaat, wjuiiop de siei'ksl Ncriireede {""rannlKderscIjc'

lijnen (de ealciiiiiilijnen // en A. enkele ij/,erlijnen, ejjz.j opgelost
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st-lioiini in <m'|i ^tclx-l \.iii /.waUkc wa/iuc lijiirii, s\ iiiinclii^cli

p^olciri'ii Ier \\ ('ci^/ijJcii \;iii <l<' (vnlralc a!i'-(»i-|ili('liiii. '
i I

)»- oimIci'Iiiiüc

arslaiidcii dei' licliliiiiiiiiiia namen loc naai'nialc dc/c xcrdcr \an de

ccnlraU' lijn \ci-w ijdcrd waicn. ZwaUUc aandnidiniicn \an /idkc

lijnoiislclsc'ls \(>nd hij non op ccinuc andere door Ivowland en door

lieni/,el\ (Ml \ ('rUreu'en lolouialii-n \aii liei /.onnespeeti-nin : liij sinnnii^c

\an de slerksie ij/.erlijnen waren ile cinni-onenten der serii'n onselierp

en koil opeoii,üedrt)ii,ue]i.

De plaat, die do sirncinnr in // en A' hel dnidelijk^l Ie zien üaf.

\erloonde nou' de l>ii/,<inderlieid dal daarop (h- i;('nii(hh'lde dnisler-

lieid der \crid-eediiiin- ImuIchücnnoon ucriiiu' was.

Ook in het abnoi'iiiale specirnni \aii JIalk"), dal niinnnille door

zwakheid \an den inl\ loeionden aclilcruron*! der ahsorplielijneii,

waren onder een microscoop maxima en minima Ie on(h'rscheiden,

hoewel iiiet zoo dnidelijk en re,i:elniallg' als in hel door .li;\\ i;i,],

l)eseiire\"en ue\"al.

A\> wij de hoordooiv.aak \"oor de \'erlu*eedin,u' dei' I'^rannhoCersche

lijnen zoeken iiiel in ahsorplie maar in anomale dispersie \aji de

iichlsoorleii, welke in hel s|>eeli-nm Ier weerszijden \aii de centrale

alisoi-ptiehjn ;mde,uen zijn '), knnnen wij ucniak keiijk (mmi verklarin.ii'

jicven \an het ueiioejude verschijnsel en tevens van hel feit, dat het

zich slechts in zeldzame «ievailen zeer dnidelijk vertoont.

IJeschonweii \\ii een smallen hnndel x'olmaakt mojiochidinalisch

licht \an zoodani.ue liolllenLile, dal hel in hel s|)eclrnni licvoiiden

•\v()i-dt ei'gens hiinien de Ncrbreediiii»' \an een Krannhol'ei'sche lijn.

Deze i)nii(lel mctue de die|»er(> laucn der zon \(Mlalen liehhen met

ecji zekere di\crucntie en \(>ortuaan onu-eNcer in de richlinu' der

slrnclnnrlijneii \an de c(M-ona {j.c. I»lz. ()5<S). Nenien wij aan dat de

^ollleiigte iets uiooler is dan die \an de al»s(n-ptielijn ; het medinm

bezit dan \oor dat licht een positief hrekend \crmou'en en de afzon-

derlijke stralen \an den Itnndel slinii'cren zich om de dichtere deelcn

der l>nis\()rmi,ti'e sti"n<-lnnr. Hadden wij aan^'emunen (hit de uollienute

iets kleiner was dan die \an de ahsorplielijn. dan zon hel hrekend

\ermoiieii neuatief ücweesl zijn en de stralen hadden zich om de

ijlere deelen der sirnctnnr ^eslinu'crd. In heide ucxalien zal de di\er-

U'enlie \an onzen hnndel l>ein-lelini:> Ncrminderen en xcrmeerfh-reii.

en deze Itepaalde lichlsoorl zal de aarde hereiken mei een intensileil,

die afhanLil \an den uraa<l \an diNcrucnlie (misschien con\ (M'Lientic")

') L. K. Jkwki.i., Asliopiiy.sical Journal, lil. p. lOS, iS'.Mi. en VIII, p. ;.! ^ ^a. IS'.KS.

-) il. H. Hai.k, A.slropliysi(al .loiniia', XVI, p. 2'S'2, 1'.>U_'.

3) Verslagen iNaluurk. ACd. Dl. XI. [>. G5ü— GG3, 1903.
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waai'iTiodr- de hiindcl de laalslc ^[(oicii \aii de coi'oiia vfi'lalfii lioofl.

\ OOI" ('cii hiiiidcl ander liclil, wcllo Liolllciiiitc sicclils \\('iiii;i- iiiiii-

{\vv \aii <li(' dei' al»soi-|»lic|ijii \fr>cliill, /.al de middcii^lor ccii aaii-

iMcrkclijU üToolcr hrckciid \criiioiicii hc/.itlcii, yjiodal de >lral<'ii \aii

(I e / c 11 Imndcl o|» liiin \\('<>' dooi- de corona ccii «i'ocd dcci \aii ccii

sliimeriiii!,' iiiccr ucniaakl kiimicii licIdK-ii dan de slmk'Ji \an den

C'crsIfMi Ixindck De Itiindcl kan dus aankoiiM'H nicl cou ^•anscli andere

bijvoorlieekl .slerkcro, di\('i-^'enlie en daardoor in liel >|ieeiriiin een

kleinere liclilslerkle verloonen dan de sirak> hes-lionwde iialnii-iiie

siraleiisoorl.

Naderen wij de alisorpiiclijn iioli' \-erder, dan /.idleii wij weer

slraleii aaiilrellen die niel Lierinu'ere di\-ei-,ii-eiilie de aarde liei-eikeii.

eii/i. Hel is duidelijk dal op deze wij /.e een |»eriodieke alwisM-liii*:-

\i\\\ lielile en donkere plaatsen Ier weerszijden \aii de ahsorplielijn

moet onislaan. .'^Iralen, heaiil w (tordeiide aan liet iiiidden \ aii een

der /oo ,ii,evorind(> franjes, liel)l»eii jnisl één üclieele bocht (.uei-ekend

van hniiipniil lot hniupiiiil) meer ol' minder uemaakt dan de stralen,

l)eantN\()ordende aan hel midden van de naast liuucii de franje.

Uit het hekeiuk^ tvpe der dispersi(d<roiniiie volui onmiddellijk, dat

met ii'clijke verschillen in l)rel<end \(M'nio,ueii grootere u-olllenLile-

verschillen correspon(l(HM'eii, naarmate men /.icli \aii het aiisorplie-

gehied verwijdert. De (niderlin,ue afstanden d(M' franjes moeien dus

van het midden nit naar hei<le zijden toenemen, zooals inderdaad

waargenomen is.

Onze \erklaring vordert verder, dat di( sirepenstelsel alleen zichl-

liaar zijn kan als het zonlicht Jnist in de richting \an een N'oldoend

kingen corona-nitlooper tot ons koml. .Ak-iar indien deze \(»or\Naar(lc

\er\nld is, moet te\eiis de gemiddelde duisterheid \an de \crl)ree-

dingen der Frannhofersche lijnen altnorniaal gering zijn — zouals

ik in mijn vorige mededeeling aantoonde. Het is diis niel Ie \-er-

wonderen dat op de plaat, die de cigenaai'<lige slrnctniir in // en A

duidelijk verloonde, de verhreedingen i)iJzoiider zwak waren. Het

tot stand komen \aii een \olle<lig sirepenstelsel xcreischl echler

büvcndien nog dat de coniignratie van het door de lichthnndels ge-

A'olgde deel der corona, nit de aarde gezien, nagenoeg onveranderd

Itlijft gedurende de Itloolsielling \an de fotografiyehe |ilaai. Slechls

hij uitzondering zal hieraan \oldaaii worden. Daarom kniinen in

gevallen, waarin de verkreediiigen der Frannhofersche lijnen zwak

zijn, de strepen niettemin ontbreken.

In enlielc zeklzame gevallen is een dergelijke sirnctnnr ook opge-

merkt bij sterk \'erbreede eini-ssielijnen \aii de lichtboog. Kaysjek
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kwam Ih'I \ (>r>cliijii><-l l<'i:<'ii liij <'cii lijn \aii lirl ln()(l.s|icclrimi 'j ;

(Mik Iv(>\\i.\M) M-liiJiil licl vvw^ Ie 1i('I)Ik'ii waariii-iKiiiicii. ('II aan .Ikw KM,

is licK na \r\r \cruccrx-lic |>()uiii,Li('ii, een cjikelc maal ^cliikl, ecu

lulouratic l<' Ncikrijucn \aii lu't ItoouliclilsjKrIriim \aii calcinm,

waarin Inj // <'n A de strcpcMistcIscls /.iclilhaar wai'cii. De IIcIiIImk»^

wa'^ lot'ii <l<»i>r ('cii liiiilciiücw (ion sicrkcn sliddin \ (KirlLidMaclil «'ii do

(•alcium(lam|) Ndniidc (Mmi /,(mm' nil^cslrcklc almdsfcci- i-(iiid(iiii de

\Ht\v]\ ; i\v c'\|K)siiielijd IkmIi-ooh' sleclils .') (if 4 secnndcn.

liitusscIuM» is liet vol^ieiis Kavskh I.c. |i. .'>r)4) lol iiii Idc (iiilickcnd

ü-elilex'en, welke de Juiste \(»(ir\\ aarden waren \(itir hel Idl slaiid kdineii

\an liel vcrseliijiisel.

In \eri)aiid met liet vooi'af'iLiaande lidud ik liet \(idr iiidüclijk. dat

liJd(Mis de ^kdi'te) cwposilii' de metaaldaniji een sddiM \an \ lam iikM

,/hiiis\ (irmi,i''e" structuur ucM'i-iud heeft, toevallig' Juist iji d<' richting

uaar den s|iecli'dsc<»o|». liet hekeude ,/l)la/eii", dat sdiulijds hij de

liclitbodg Ndorkomt, maakt dit zeer goed denkbaar. De straling uit

de kern \an den hoog, die den hreedeu emissieliaii<l \ ei'oor/.aakte,

onderging dan anomale dis|>ersle in den omhullenden daniji en dooi'-

lie|i kronkelend den \ lain\-ormigen uilloo|ier.

Door een eenvoudige iiroel' hel) ik mij erxaii oxerliiigd. dal de

eigenaardige liclitx erdeeling <lie men aantreft iu alle sterk \('rl)ree(le

Franidiofersche lijnen, o|) treilende wij/e kan woi-deji nagehoolst in

liet ahsorptiespeetrum van nalrinmdamp. Alen helioet't daartoe slechts

aan de absorbeerende danipniassa eeji min of jneer Inüsvonnige

strucliiur te geven, zooals wij onderstelden dal die iu de corona

bestaat.

Op de spleet van een roosterspectroscoop werd een zwak conver-

geer(Mide bundel eleetriseli liclit gezonden. Ongexeer 1 .5 cM. dnder de

as \au (le/.eii biiudel lie\(iud zich, (ip een al'slaiid \aii ruim een meter

\('i('ii' de spleet, <le bovejirand \aii eeu eigenaardig gevormden bnn-

M'iischen brander, waandl een iialriuui\lain opsteeg. De opening

van den brander was spleetvoi'inig, 'M) cM. lang, O, '2 cM. briHMl, en

nauwkeurig excnwijdig gesteld aan de as \ au den licliil»nudel. Hel gas

sirddiiide loe diider eeii drukking \aii 55 mm. water. < >ni de lange \ lam

\an nalrium Ie Nddizien was de brandei- zc'k» gecdiisirueerd, dal zich Ier

weerszijden \aii de dpeiiing een sooi-| \aii gdtilje uilslrekle, waarin eeu

(ipld»iii,U \aii naliiunicarbdiiaal gegdleii was. LauLi> reepeii asbesl-

|ia|)ier >lee,u- dil dp iu de \ lam. riochduwde men deze vlam iu

de lengleri«-liling, daii w a> hel ahdl' men dddr een eeiiigsziiis ]ilal-

gedruklc buis keek, waarvan de wand besldiid uil iialriuindam|» ; de

'j II. KAY:<tu, ll.iinlbii» h ilfi S|iccUuticu|)ii', II,
i).

'óo'ó.
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fliclillieid \aii dcii (!aiii|) nam L;*'I<'i<K'IiJk al' /.oowfl naai' liiiiiien als

naar l)iiil('n.

De iialriiimlijiM'ii wcrilfii w aarLii-iinincii in li'-l ^[x-cirnm \aii 'lo

derde oi'ile. ()||daMk>- de i^roole len.lile <\i'\' \|;ini waren de eigenlijke

alis(ir|ilielijnen smal: /,ij \crtooiiden /.ieli eeliler op een malii:' donkeren,

/aelil nilNloeiciideii aclileriirnnd \an \crselieidene An;^sli'(»msclK' ceii-

lied<'ii l)i-oe(ltc; en in de/en l»eanl\\ (loi'dde de Iielilvor(leolin*r jiolioel

aan de l)esclirij\ inu', door .li:\\ i'.i.i, ii-ei:-e\<'n \an de >lerk xcrlu'eede

Fraiiidiorerselie lijnen. Iv-n luename \an <le lielilsferklo kort hij de

cenlrale alisoi|(iielijnen idooi' .Ikw i:i,i, al> een emissielijn lt(.'scliou\vd)

was ook liier dnidelijk w aarneend>aar: doeli do/>o vorlieideniijr Avas

stelli.Li in hoofd/aak loe (e sclirijxcn aan de oni>landi.L;liei<l dal de

sterk U'ehoiien stralen door de |»ij|i\ornnuc sti-nctnni- (Ier vlam werden

l>ijeen,ii-eIiond(Mi, en inel aan emissieliclit van <Ie \Iam. Want zoodra

de \lani door hlazen om-nsiiu' uemaakt werd of waimeer men haai-

mei een diaplirauina .ucdeellelijk afdekle, wci'd de lichte Itaiid oiisvm-

metriseli len op/.ielite \an de ahsoi-plielijn. Noeli hel prineijte \aii

Dori'LKK, noeh de invloed van de drukkin.u op de Liolfleii.ute kan

liiei' een merkbare rol hehheii uespeeld.

<)ok y.iVj: ik nn en dan tVanJexormiLi-e maxima en minima in de

vorhreediii.uen, maar /ij waren onreu-elmatiu- en /eer howefïelijk; aan

het meten van luuuie afstanden viel niet Ie denken. Evenmin kan

ei- sprake van zijn, deze bijzonderheid Ie fotourafeeren, z<jolan,ii hei

nou' luel .üelnkl is, een sli'ncinni- \an nalriiimdamp al> de hier be-

schrevene eeni.ü'c ü(),ueid)likken constant te honden. Uetere hnl|)mid-

delen om het beoo,ü<le doel te bereiken zijn thans in bewerkinu-.

Maar reeds in haar zeer \oorloopiiien xorm ueeft onze proef toch

weer eenifien stenn aau de l>e wering, dal talrijke eiuenaai'diiiheden van

het zonnespectrnm nil anomale disjiersie verklaard kunnen wonlen.

Scheikunde. — De Heer W. H. Ji i.ii's biedt namens de Heeren

.1. W. C'oMMKMN en Kunst ('oiikn ccmi \ei-liandelin,2: aan, p:e-

titeld : i/Dc ('li'llroiiinliifUclu' l-rarlif thr D \Mi;i,i,-rr/A'//".

1. Een nit\oei'i,2;c sindie <ier elekinnnoloiische kracht van het

DAMELL-elenient zon op het liedendaafisch standpnnt onzer (d(d<tro-

chemische kennis weini^ï l)elan,i>' meer hebben, indien het het uebrnik

\an dit element als normaalelemenl ,i>'old, daar wij thans in het

bezit zijn van Jiormaalelemenleii, die, indien zij op Licschikle wijz(^

worden stmmgesteld, aan alle eischen \(»ldoen, widke men aan znlke

elementen moet stellen.

49

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XI. A". 1902/3.
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^^ niiiM'ci' wij iiii locli •'•Il iiilx ncriLi (MnIciv.Mck \ all /.iilk «M'ii ('IciiK'iil

lirliUni (Hi(l<Tii(iiii('ii, «laii U('sclii(M|(|c y.wWo (iiiidal .1. ('iimdikh in df

„( '(iiii|»l<"> Ivciidiis'" ') ociiiuc Ik'-cIi(»ii\\ iiiucii liccfl ucimlilicccrd, die

o-cIkm'I in -^Irijd /ijii incl oii/.c licdciidaaüsclic (•|»\allin^('ii (»\('i' lid

oiilslaaii «Ier elcklroiiiutorisclio kraclit in der^-elijkc celloii.

2. ('iiAri)iKH p,ccf"t jxan de hekondc Ibnnnlo \aii Nkrnst \(un- t]o

ekd<li-«»nioli)risclie kraclil don \(ili>('n(k'n vorm :

/ / /\\ dK
E — KT l,u, - hui ' ^[- 7'

.

\' P ' Vx) 'f'^

IMijkliaar lieon inon liier mol oen \'or,uissin<;- lo dooii, daar do fwoodo

Inni aoliloi' liet liolijklookon niol in do/o foi-miilo liinis holioori,

maar dool nilmaaki van de hekendo \-oru(dijkiim- \aii Ctihbs-von

IIki.miioi.tz. ")

Deze vcrn'lssiii^' kiiiinon wij latoii ^()(t|• liol^ooii zij is. De volgende

taliel I)o\al {\q i-osnltalon \an ('nu dikij, die vcduons do niotliode van

l)OrTV tor meliii^L!,' van oloktroniotorisclio kraolilen zijn xorkreüon.

ZijiK^ ('oHon \\'arcii 0|),2:elt(iii\\d noIh'ojis hel sclioma:

Koper Koper8nlfaatopk)8siiig

verzadiüd I)ii J5° C
Vordniide Zinksulfaat- Ziid<.

oploi^siiin;.
I

TABEL I.

ZiiSOj-THj" in 100 (li'ek'ii \v;iter Klcktroiuot. kraclit (1") ''('.) Tciiiperatuurkuëflicicnt.
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3. ()\'or <1(' iiiriclitiiii:- der iirocvcn xiiidt incii in do srorinpnido

\('rliaiid('liii,Li' slechts wciiiiu' dd.-iils: „rt'li'iiiciil l>\\ir,i.i, fst (•(»iislitii('

par <l('ii.\ \as('s cii verre, (-(Hileiiaiil \'\\\\ la soliiliun de Mdl'ale d(> /.iiic,

Taiilrc la solulioii de sidl'ale de ciiiNrc; ces deux xases soul rciiiiis

j)ar iin siphoii foriiic d"iiii Inlie de xcnv rcnipli <le coloii iiiilMhé de

la soliitioii de sidfale de /iiic daii> rune des lii'aiiclies, do la soiiitiou

de sMJfalc de cnivre dans Tanlre. ('e dis|i(»>ilir ni'a parn doiniej- des

rcsnllats plus coiistanls «pie les aulres."

4. Hel konil ons eii>(Miaardi.ii voor, dal de K. .M. K . lof o|> '/it

inilli\(>lt worden op'i;cgeveii. Alle aiilenrs. die /.icli tol dusverre niet

(\r studie \an I ) \MKM,-eleniciiteii lieMxMi Ik^/ïl»- ueliouden, u ijy.eii er op,

lioe moeilijk het is, niet deruelijke cellen kouslaiife waarden te

krijgen. Zoo is, celeris parihus, de E. .M. K. in liooue male afhan-

kelijk \au de geaardheid der ko|)er-, res[». /ink-elektrode. \'oor hi/on-

dei'hedeii in deze nehtiiiu' vei-wij/eii wij naar de onderzoekingen van

Ai.DF.K Wkkjut ^).

Met Iteti'ekking lot de nielingen, vvaarop wij hier het o(»g hebben,

is de volgende label \an P'i,i;MiN(r interessant:

J'J. M. K. V((iL zeker DxyiVA.i.-eleinent.

CoppEH, |)erteeliy pure, nnoxidized 1.072 Volt

I, slighll\- oxidized, brown spots 1.076 ,/

,/ more oxidized 1.082 ,f

,f
covered with dark brown o\id(> lilm 1.089 ,f

,f cleaned, replated witli fresh piid<ish eleclro-surlace 1.072 t,

5. Hij de herhaling van (hiAiuiKKs-metingen kwam het ei' in de

eerste plaats op aan de bepalingen onderling vergelijkbaar te honden;

fouten door ongelijke geaardheid der elektroden moesten zorgvnldig

buitengesloten worden.

Als negatieve elektroden gel)rnikten wij zuiver ziidcamalgaam (1 ge-

wielitsdeel zink o|» 9 gewiclitsdeelen kwik) gelijk het in de Clark-

normaalelementen wordt gebruikt. Het ziidc was een zeer zniver

preparaat van Mekok te Darmstadt. Zelfs ijzer was ei' niet in aan

te toonen. Het k\vik werd eei-st met salpeterzuur geschud en daarna

tweemaal in vaeuo gedistilleerd volgens de methode van Hui-p:tï '').

(lelijk nien weet, is het potentiaalverschil tnssehen dit amalgaam eii

zuiver zink zeer gerinu'. Vroegere onderzoekinuen \au een \au ons

1) Philosophical magazine (5), 13, ^05 (l8S:2i: Flkmi.ng. ihiii. (.)\ 20, I -20(1885).

St. Llndeck, Zeilsclir. tïir Instiumenlonkuiide 12, 17 (18'J:2). Zio ook C.\kh.\rt,

Priinary Batteries (Boston IS\)\)). Uitvoerige litleniliiur-opgave tot 18UM: Wieoemann,

die Lehre von der Eleklricilal. (Braiiuseliweig 1893). pag. 798.

-) Zeilbchr. fur phys. Chemie 33, 611 (lOüO).

49*
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heiden ') liehhen .aeleerd, dat dit verschil bij iT C. slechts 0,00048

Volt. hij 2r)\() (\ slechts 0.000570 Voll l)edrii;iut.

Als |)(isi(i\o elektrode gehriiikteii wij iji (Umi aaiivaiiii: een dikken

<lraad \an /ni\er koper.

De k(»|»ei'snlfaa(oplossiii«r in de verseliilleiide elenienlen bereidden

wij d(i(»r eersl een ^'er/,adiJ•de oplossing; Ie maken bij 15".O O. Daar-

toe wei-d zniver kopersnlfaat van Mkkck (ij/.ervrij !) in water opf^elosl

en Ier verwijdering' van sporen vrij znnr niet koperhydroxyd gekookt.

Na filtratie werd de o|)lossing afgekoeld en door enting met een kristal

riiSO^. 5 ILjO tot krislallisalie gebracht. Daania Averd het zont gedu-

rende langen lijd (3 a 5 uren) bij 15°,0 C. met water in een Ihcr-

nn)staat geschud, waarbij wij gebruik maakten van deji schndtoeslel

\iU\ NoYKs "). Alle thermometers, die wij bij dit onderzoek gebruikten,

waren vergelekeji met een normaalthermometer xan de Physikalisch-

teclmische Reichsanstalt te Charlottenburg.

Om te kontroleeren, of er inderdaad verzadiging was ingetreden,

namen wij jia 3 resp. na 5 nren proefjes der oplossing uit de schud-

flesschen en analyseerden deze vloeistoffen volgens het voorschrift van

Neümanx langs elcktrolytischen weg ').

Zoo Averd gevonden

:

(5 uren) In 100 deelen water lossen op 19.22 deelen CuSO^ (op

anhydried berekend).

(3 nren) In 100 deelen Avater lossen op 19.28 deelen CnSO^ (op

aniiydried berekend).

De ziid\snlfaatoplossingen werden bereid uit een oplossing, die in

dezelfde thermostaat als de koperoplossingen bij 15°.0 C. verzadigd

waren. Door weging werden de verschillende Aerdunningen gemaakt.

Het zinksulfaat reageerde niet met Kongorood; buitendien had het-

zelfde preparaat dienst gedaan bij de samenstelling van CLARK-elementen,

die volJ<omen juist bleken Ie zijn. Ter kontrole be}>aalden Avij nog
de hoeveelheid ZnSO^, die bij 15°.0 C. in de vei-zadigde oplossing

aanwezig is. Daartoe Averd een afgewogen hoeveelheid der oplossing

op het waterbad iji een platinaschaal afgedampt en het residu

(ZnSO,. 1 II./)) gewogen '). Wij vonden op 100 gram watei- 50.94

1) CoHEN, Zeilschr. für phys. Chemie 34, G1!J (1000), noot.

2) Zeilschr. lur phys. Chemie 9, 603 (1892).

'^) Neumann, Analytische Eiektrolyse der Metalle, (Hallc 1807). Pag. lOG.

Terloops zij er op gcAvezcn, dat de cijfers, die men in de lillei-aluiir voor de

oplosbaarheid van kopersulfaal vindt opgegeven, onjuist zijn. Vergelijk : Ernst Cohen',

Yortriige für Aerzie über physikalische Chemie (Leipzig 1001) pag. 70.

*) Zie Callendau en Barnes, Proc. Hoyal Society (iL>, 147(1807); Ernst Coiien",

Zeilschrifl für phys. Chemie 34, 181 (lOÓo).



( 775 )

gram ZnSO, (als aiiliydi-iedj fcrwijl vroeg-ere bepaling-en ') 50.88 liadden
geleverd. Gaan wij uit van liet cijfer 50.94, dan bevat de verzadigde
oplossing bij 15°.0 C. 150.65 gram ZnSO,. 7 H,0 op 100 gram water.
Op Avelke wijze Chaudikr t«.t het cijfei- 200 (zie tabell) is gekomen,
kunnen wij niet inzien.

6. 31etingen met D.vNiELLelementen zijn \rij moeilijk, daar, indien
de geringste lioe\'eellieid kopersultaatoplossing, door ditFusie met de
zinkelektrode in aanraking komt, de E. M. K. van liet sysleem sterk
verminderd wordt.

Zoo deoK Fr.KMiNG mee, dat „the smallest deposit of coiijier ujion
the zine, due to dilfusion of the coppersalt into the zinc, is indieated

bv a marked depression, amounting to 2 or 3 percent", terwijl

Wright (na langer diffusie) verlagingen tot 6 jiercenl waarnam.
A'a eenige voorproeven, waarbij wij de juistheid dezer mededeelingen

zelf leerden kennen, konstrueerden wij voor de definitieve metingen
het apparaatje, dat in iig. 1 (pag. 776) is voorgesteld.

Het bestaat uit drie buisjes A, B, O, (8 cm. hoog, binnendoor-
snede 1.8 cm.) die door middel van verbindingsbuizen met elkaar in

gemeenschap staan. In de buis/;/; is een glazen kraan met zeer
wijde boring (5 a 6 mm.) ingeschakeld. In A brengt men het zink-
amalgaani en smelt daarin den platinadraad Pf vast. Men vult nu
A en Jj zoomede f^ met de zinksulfaatoiilossing, nadat de boi-ing

van de kraan met ontvette watten is gevuld. Deze watten wordt
vooraf met dezelfde zinksultaatoplossing, die in .4 en B gegoten
Avordt, gedrenkt. Teruijl de kraan gesloten blijft, wordt in C de
verzadigde kopersulfaatoi)lossing gegoten; ook /\ wordt daarmede
gevuld. Xu sluit uien het element met de kaoiitschouksloppon A\
A\ eii /u. Dooi- A\ is een dunne glazen buis gestoken, die onmid-
dellijk onder die slop eindigt. Door deze buis kan bij de meting
de ko|>erelektrode K in de oplossing gebracht ^^•or(lell. Het geheele
toesicllcijc wonli uil zoo di^'p mogelijk in een thei-iiiostaat (15''.0 C.)

gedompeld. Met behulp van het houten staatje (ill kan men, zoo
noodig, de kraan openen of sluiten.

Door de aanbi-enging van het buisje B is aanraking \an de ziiik-

elckli-ode met de kopersultaatoplossing geheel buitengesloten. Zelfs

wamieer er een S[>()or kojiersultaat tengevolge van ditfiisie tot in het

onderste gedeelte van B is gekomen (is de ko[)ersulfaatoplossing

lichter dan de zinksultaatoplossing, dan drijft de eerste in B op de
laatstgeuociiidc) \ iudt uieii toch nooit eenig spoor van koper in het

1) l.c. p. 182.
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Fio- 1.

t)iii>ir .1. I>ij <lt' »l<'liiiilic\ (' |»f(i('\ (')i «liiiirdcii ili' i!ii'liiii!t'ii /no l%.()il,

ilal iiiccslal /cU's iii II ^ccii kdjici' was li'iMliiriiiKlcci'd.

7. Xadal (IfMir \ (Kirpi-ocxcii was aaimdooiit], dal iiicii de cIciiiciihMi

iiici kan r^-piddiicccrcii waiiiiccr iiicii Ljchniik iiiaaki \aii kopcr-

('l('kli'(idi-ii, die iiicl sal|)('|civ.iiiir /.ijii ariicliflcii. Vdlu'dt'ii wij hilcr (k'

aaiiw ij/.iii<j \aii WÜK.irr en 1''i.i:mi\(. mn de k()|iiTc|ckln)d(' (iiiiiiid-

dcllijk \(uir tk' iiiciiiig- hiiigti i^al\ aiiisc-licii w ey,- lo verkoperen.
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Daai-toc licliniiklcii wij lid l»a<l. d.il ( h:rTi;[, ') voor (l<-ii UoiktcohIo-

nietfM- lipofl hcsclircNoii. Na het \cil<<i|»<'icii \\ci<l (!<- rlckirodc met

ucdisliliccrd water afii-oitocld cii met wallen arücdnxcjd. I)aania

W('r(| /e oiiiiiiddellijk door 'l liiiisje in hel eleiiieiil ,L;-edoni|»el(l. Wij

lellen er steeds o|), dal alleen hel uahanisch vcrUftperde decj (j(>r

elekirode niel de oplo.ssin^i' in aanrakin.Li werd .iichrachl.

H. Du K. M. K. der olonienteii \v('i'«l volgens do koi)i|teiisafie-

uiolhode \;in 1*()(;of,.m)()|{fk bepaald. Als vverkolenienl tichrnikleii wij

een accnnndator (I)entsclH>s 'rele<ira|)henelcinciil), als norinaaleleiiiojit

een WKSTONolouient, dal steeds in een thernioslaat o|i 25''.O (J. werd

gehoudoii.

In (lezen thei-inostaat l>e^ond zich (e\-cns een Ci,\KKnoi-inaaIelenient,

zoodat de nornialcii ook tellvens niel clkjiar vergeleken konden woi-den.

De geln-nikle rheoslaten (2 rheostaten ieder \an 11111.11 ii

Haktmann en 1>r.\u.n) \vareii zorg\n]di,i>' met een derd(;n rheostaat

vei-,i>eleken, die door de Pliyaikalitjch-Teclinisehe IJeichsaiislaÜ was

geijkt.

9. De gang der nietiiigeii was als xolgt: iiadal een element niet

de bepaalde oplossingen was gevuld, werd liet (zonder de koper-

elektrode) in den thermostaat van 15''.O O. gebracht. Wanneei- het

de temj»eratunr had aangenomen, weid de koperelekirode uit het

verkoperingsluni genomen en na op de beschiexen wijze behandeld

(e zijn, door de buis in de oplossing gestoken. Nu werd de kraan

geopend en de ineiing uitgevoerd. Deze dnin-de 1 a '2 miinden. Na
slniling van de kraan werd het element uil den iherinoslaal genomen.

Daarna werd de oplossing in A op de aanwezigheid \an k(t|ier onder-

zocht, (jielijk reeds bovt'ii is gezegd, werd nooit hel geringste spooi-

koper in ileze afdeeling gevonden.

10. Daai' d(! metingen \an .Ai,dhr WinoiiT, l"'ij',MiN(. en Lord

IvAVLKKill •'), die met DA.MKI.I.eleiiieillell lliel \ rij ^('koliceill re<>r(le zillk-

suUaatoplossingen werden iiilgevoerd, bewezen hadden, dat de repro-

dnktie \an dez(^ elementen op minder dan 1 iiiilli\(tlt bijkans onmo-

gelijk is, en onze eigen erxaringen ons hadden doen zien, dat bij

1) Elokliochemisflie Uohiingsanfgabon (Hallc! I8'.i7) paji-. 5. Steeds worden alle

kopereleklrudeiï gedurende 10 niiiuiten mei dezelfde slrocjm.^lerkle (0.1.") anipère)

(resp. diclillieid) en hij dezelfde lemperaliiiu- verkoperd. Ook licl)l)en wij nog

beproefd mei kopeianialgaani Ie werken, doch dil leverde geen icsiillnlcn op. Ver-

gt'lijk over koperamalgaam Peïïenkofer, Dingler Polyleclinise.lies Journal 109, 444

(l^iS) en V. (Ikiisükim. Ibid. 147, 4(r2 (lS5Sj.

~) Transaclions of tlie Royal Society of London. Vol. 76, 800 (1880).
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f'lciiit'iilfii )iii'i \ ('i-(|iiii(l(' /.iiikNiill-ialKiilos^iiiü'cii \('<'1 izroolcr ul'w ij-

IviiiLi't'ii n|»lr('<l<'ii. ut'vcii wij (»ii/.(' iiK'liiiiicii sicclils in iiiilli\ (»lls, Ici'W ijl

(Ic i!c\ ((Inde imccIiiu'IIkkU' ilt- Ix-paliiiLi' \aii liciidfii \aii iiiiilivolls en

uiiink'rl iiioüclijlv iDuaUlo.

AaiiLM'/.ii'ii ('ii Al Dii'.ii sicclils ('ciic M'fic \aii iiicliiiucii Liccfl, kiiimcii

w ij o\ (M- dt' r('|)i'o(lin-(M'rl)aarl)ci(l \aii /ijiic cellen iiiels /.eüucii. \ <>!-

geus (»ii/e ei-xariiiucn eclilci" lieci'l ojiüaNc \aii liendeii \ an iiiilli\(ills

gooii Iteleekenis. ( )f lie( inoüclijk /(iii y/ijii iiicf nelieel liiclihrijo oplns-

singoii iirooler iianw k(Mn'iü,liei(l te liereiken, /nlleii \\ ij hier iiiel xcidei'

iiagauii '), ilaar wij do vraag', ilie iiier beantwoord iiioeslwuixlen, ook

bij do door ons boroikto iiaiiwkoiiriiilieid volledig' kunnen beantwoorden.

11. Aleer wij tot de mededeel inu' onzer eijfcrs oxergaan, willen

wij er op wijzen, dat een element opgebouwd xolgens het sehenui

I I

kopersulliiatoplossijig

verzadigd bij 15°.0 C.

praktisch niet tot de ondvoerbaro cellen goi-ekeiid kan woi'don.

Daarom hebben wij ('iiaidikk's proef metdit element niet herhaald.

Weet men, dat de elementen met zeer verdunde oplossingen reeds

afwijkingen lot b millivolt geven, dan kan men van metingen met

een element al> hot zooex'on genoemde niet \ eel \ orwachlen.

12. Do onderstaande tabel be\at on/e meolrosultaton, (hider 1 on

TA f; KI. 11.

Zink water koper

Cr.mim.'ii ZiiSO,. 7 II.O

n|p lOiJ |jr;iMi walcr.
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li sl;i;iii de wa.irdcii <lci- \'\. Al. K., «lic wij vooi' ecii/.clfdc eleiuciit

iii ()ii;iriuiiikelijk(.' pi-ocxcii xoihIcii lil dc/A' j^etalleii kuii iiieii tevens

zien, in lioe\eri"e de hcdocldc (•ellen nei'epi-ddnceerd kiiinieii woi'den.

13. LHi deze Uiltel ziet men zondei' meer, dan een maximale

wam-de dei' E. M. K. Itij ongeveer 7., gram ZnSO, . 7 11,0 (»|) 100 gi-am

water, gelijk Ciiaidikk liaai- meent gexoiiden te liehlieii, niet l»e>laat.

liet \c!rlo()|) der waarden is in tegendeel in volkomen o\'ereenslem-

ming me( de vergelijking, door Nkknst gegexen ; nit tleze \olgt

iiiniiers hij stijging der ziidvsnHViatkoncentratic afname der E. M. K.

Het is overbodig de anderen konelnsies van ('n.\rnn',i{ nader te Ite-

spreken, daar dez(ï op het lK'S])i'oken getallenmateriaal hernsten.

Utrcchl, April 1903.

Scheikunde. — De Heer Lobry dk Hruyn Uiedl, namens den Heer

,1. W. Dito, eene mededeeling aan o\er: ,//>»' iii/rrrl/'io/ riiu

pitosjihoras op liydrdzine.''

In liet laatste N". der Berichte ^), deelt \l. Schknck in een arbeid

o\er phosphoriis meerdere waarnemingeji mede, welke zieh geheel

aansluiten aan die welke ik vroeger reeds heli aangekondigd '^) en

in den loo|i \an 1900 en 1901 heb nilgevoerd, maar waarvan de

pnblieatie is nitgesteld met het oog (tp andere nog niet geëindigde

stndiën.

Reeds in 1895 •') en ook later •') heeft Lohkv uk 15ki vn, l>ij zijn

onderzoekingen over het hydi-azijie, waargenomen dat gele phosphoi-us

in aanraking met waterig hydrazine de laatste oplossing eerst geel

daarna donkerbrinn en zwaii klein-I. Na eenigen lijd seheidden

zich brninzxvarte anioi-plie \lokken at". Ik hei) nn, zooals opgemerkt,

voor eeinge jaren deze reaclie aan een na<lei' onderzoek onder\\()r|)eji

en haar, zoowel voor hydrazine met waler gemengd ;d> \ ooi- hel

waterxrij hydrazine, bestndeerd.

I. Indien men in Inchtledig gemaakte linizen gele |)hosplioriis

(IG gr. = 6 al.) en 5 c.c.m. eener geconcentreerde waterige oplossing-

van hydrazine \an 90 "/„ (= 1 mol.j langen tijd (1 a 2 maanden)

1) Ber. 36. 'IT'J.

^) Recueil 18. 297. (ISI)!)).

3) Hecueil 14. S7.

^) Recueil 15. 183.
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nicl elkaar hij uy'Woiio Iciiiiicraliiiir in coiilacl laai. uoi'dl de _i>-olioclc

IiiIkiikI \as| lol ('<'ii zwarte aiii(ir|ili(' massa waarin ccm' wille uocd o-c-

krislalliseenle sloT is xerspreid. Hij l openen \an de l)nizen iilijUt eeiic

,iiro(»le iiooveeliieiti phospliorw alersiofiias aanwc/.iu Ie zijn. Daar hij

\ oorloopiiie |iroe\('n u-ehleken was dal de zwaiMe sl(tf niei. de wjiic

ecliler \\v\. in al)sohileji alc(»liol oplo>haar was, werden de huizen

zonder dal de Inclit kon loelredeii, met ahsolnlen alcohol ge\nl<l en

de zwarle slof na "l o|»lo.ssen ilcy wille ki-jslallen mol ahsolnlen

alrohol lierliaaldelijk inig'ewassclien en Ixneii zwa\elznin' in 'l hiclil-

lediji,e gcHli-u(>y-d.

Het hij verdamping- \an den alcoliol tei-nghlijvend krislallijne

prodnct was hnilengewooji liy,ui-()S('()|)iscli. De analyse stemde het

hest met de opxalting ovei-een dal hel |thosphorigzniir hydi-azine w as

(h'v. ;i0.4"
„ l' en 12.37„ N (dit laatste in den iniromeler met

l>ehidp \an vanadiiimznur he])aald) ^). Hooft de stof hij de versehil-

lende maiiipnlatios, iiiettogenstiiando de iioodige voorzorgen, toeli

\rij\('el N'oehi aangelrokkeii, dan is de mogchjklieid Jiiel iiitgeslolcii

diit zij oiiderphosphorigzunr hydi-azine is ').

De zwarle amoi-i)he stof is onojdoshaar in alcohol, aether en zwavel-
koolstof, zij is vrij vaji overmaat aan gelen plios|»horns. Zij riekt naar

ph(»sphoi-walerstof: luj 't slaan aan de hiclil woi'dl zij vochtig en ile

zwarte kleur maakl plaats \-oor een gele. Zij he\ al liydrazine chemisch
gehonden daar hij destillatie met ^•er(lnnde nali'on, naast een weinig

phosphorwatorslof. hydi-azine ontslaat dal kon w(ir<len oxorgodestil-

leei-d en hetwelk o. a. door zijn diheiizaldeliy<l-dei'i\aal (henzalizin),

sni. j>l. 113°, werd geïdentificeerd.

De zwarte stof woidt door Nerdiind salpelerznnr heftig aangegre-

pen, evenzoo dooi' hi-oomwaler. Hij verwarming op lOlP in (HMI drogen

w alerslol^lroom \ indl Noorldiii'eiid gew iclils\ei'lies plaats, terwijl de

klenr \an zwart in rood o\ergaal.

l)ij hehandeling met Nordniide zuren gedi-aagl zij zich geheel en al

als hel door Sciiknck uit zijn rooden plios|ilioi-ns en ammoniak \er-

ki-ogoji jirodncl '). Het gaal namelijk (»\ei- in een lichtrood aniorph

poeder, lei-wijl in de oplossing hd li\ dra/ine als zoni aanwezig hlijkt.

Het roode poedei* gelijkt in uiterlijk op roeden phosphor, ouderscli(>idt

zich daai'van echler dooi- eeii meer oranje lint en dooi- ziiii u-edrat»'

^) HOFFMANN en KCsi'EBT Bcf. 31. (il.

-) Saua.nkjkfk, Z. aii(j|-fr. Cli. 20. l'I. (1n'.)!I).

•') Dal <tiik uil vl(M'il»;i;ir aiiiiiioiiink en wille |)li(is|ili(nus zwaiif vciiiiiuliii^^cn

(iulslaaii is gcblckcii uil ()iKjt'rzorki(i^;cii van Cloin:, i'i-oc. Itoy. Soc. 21. liO. (1S7:2),

l'i-.ANKU.N en KuALs. Amcr. Cli. J. 20. Si>(). (|N'.>S), r'ii llKan, Ann. Cliim. I'liys,

21. ÜS. (r.lOO).
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teg('ii(»\('i- ;ilk;ili('ii. AiiiiiKtJiiak cii vcrdmid»' kali ol' iialron üoven

11.111. y.warlc itiodiiclrii, die ('clilcr hij "l nilw asscli<'ii laiigzaiiiorluiiid liiui

/.wak Li('l»(»iid('ii alkali li-olicci xcriic/.cii onder l('niii-\'oriiiiii<i' \'aii de

roodc, alkalixrijr s\n\'. Dc/j- laal^-lc Licdraaul /icli (\\\<. als ccii /wak
/AWW dal /.warlc alkali/oiiicii Lic<'t"t. wdkc livdn»lvii>cli gemakkelijk

worden oiillecd.

Slorke alkaliën werken op de ]-o(»de slof lieTiiü in onder onlwikko-

liii.H- \an pliospliorwalerstol' on vonninu' \ an ondei'|»lios|)liori,Li/.iiinv.onl.

Bij de aiiiilyse \an liet y.warle en liel roode licliaaiii weid de

|)li().spliorus zoowel Itepaald door middel \an xci'dnjid sal|)eleivjinr

(in toegesniollen iuiizeii) als met helmlp \aii iiroomwater. De slikslof-

liepaliiiii' werd uilucx-oerd Ndjiimelriscli, mei hroomwaler in een >lrooni

koolznnr; de waterstoi' eindelijk door eleiiientairaiuxlvse.

Gevonden werd gemidd. 45.9V„ P, 19,87„ N en 5.57„ H te zanien

71,27o, tle rest moet wel als zunrstof worden opgevat.

De roode verbinding was slikstotVrij, zoodal het zwarte prodiikt

het liydrazinederivaat van het roode blijkt te zijn.

Het in den Inehtledigen exsieeator gedroogd ]n(»dnk( be\ alle Hl. T^/^

P en 1.1V„ H ').

2. Indien men in een liiehtledige buis overmaat \'an gelen phosphoriis

met het vrije liy<lrazine X., 11^ in aanraking brengt, treedt exeneens

(echter sneller dan bij het walerhoudende) de vorming op eeiier

zwarte amorphe stof. in uiterlijk geheel overeenkomend met die uit

het waterhoudeiule ontstaan. Een wit Z(jut kan naluiirlijk zieh niet

vormen; ook treedt sleehts geringe spanning op en ook geen of bijna

geen phosj)horwaterstof. Dit gas dankte dus iu de proexen met het

waterig hydrazine, exenals hel phosphorigzunr-hydrazine. zijn oiiI>laan

aan de bekende reaetie tiissehen j)hospliorus en een base.

De zwarie stof werd met zwavelkoolstof en aleohol gewassclien

en in een Inehtledigen exsicealor gedroogd. Blijkbaar heefi het bij

deze oi)eratie zuurstof opgenomen. De analyse toch gaf een delicit

van ±13 7.,. bevonden werd: 78.5 7„ P, l.iV/o H en (;.r> "
„ X.

Bij behandeling met verdunde zuren ontstond weer een roode slof,

in uiterlijk en eigenseha{)i)en geheel overeenkomende mei de reeds

beschrevene en \an gelijk gehalte aan phosphor. [gex. gemidd. 1)2 7u]-

In 't zuur is hydi'aziue overgegaan.

o. l il hel Nooralgaande xolgl dat slollen geheel analoog aan die

welke uil Sciiknck's (oiizni\ereii) roodeii phosphorns en ammoniak

xvorden geboren, zich direct vormen uil hydrazine en gelen [diosphor.

1) Dit getal zal door de gevolgde methode (elementairaiialyse) zeker te hoog zijn.
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Iilijkl)nai' /.ijii ili- /.w.iiMc \ ('i-l>iii<liiii:<'ii. (Ii<' uil \\ .iIciIioikIcikI cii \\ jilci'-

\rij li\ (Ira/iiic oiil^laaii. vciscliillciKl ; haar oiHici'/ock Wlijll echter,

\\('Ui'ii> (Icii aiiiiMplicii locslaiid waarin /ij \ci-lvccrcii en 'l oiilhrokoii

\aii ('ciiiü' Uritcriimi \aii /,iii\(Mli(M<l, <»ov()(',i>'<l hij hare oiihcsIciKhji,-

hfid l(\U('ii(>\er iiilw asch\ locisioHcii. /.eer <iii/cU('r. J>al hd uil heide

door /.iii-eii ^eNorind oranje-rood pro(hd<l een zwaU /nui' is, uil

|iho<|ih(n'Us, walerslof (en /iiui'slofrj h(\slaan(le, is wel /eki.'r.

hel hv(h-a/,ine is (his in slaat, evenals luin zwavel, ook aan j»hos-

|ilioru> direct waterstof at" Ie stajin.

(h-<i,iii. fliriii. Liih. (I. /'/l/V. AiDsft'rt/iiiti, April 190.'».

Wiskunde. De Ileei' Khvm'.k hiedt eeiie mededeel ing- aan over:

itEi'iif' iiiHihitisclu' mt<lfiil,Lin<i lumr ilnt </iu>(>(.slt'ii </t'iio't'/tf/t

di'i'h'i' t'iDi ttvec (/e/iecle i/cfn/lci/."

\n de/e niededceUng wordt heoogd zekere functies c van twee

heslaanhare xeiandelijkeii .r en 1/ sanieji te stellen, die \()or positieve

en jieheele waarden de/er veranderlijken gelijk \vorden aan den

grootsten genieenen deeler van .' en //. Kene zeer eenvondige oplos-

sing wordt als \olgt \erkregcn. Noem [//] het geheel gedeelte van

het getal u en heschouw de rekeidvundige, oiido(nloop(iide functie

\Ooi' eeniu' üehcel // hehheii wij'n o

Wij /uMen nemen

en dientengevolge

|//|
— \n — o| — // - 1.

LIit."'ezouderd voor ucheele waarden van //, u'eldl d<' hekeude he-

irekking

o
P{u)—- _9 v: __ __

i'U hicruil leiden wij af de identieke vei-gelijking

waar u en ,i zijn ondeiling ondeelbare gelieelen. Dal de/e identiteit
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ook blijft (loorn-ami voor /ielioelc \v;i;ii'<l<'ii \an //. is uciiiakkflijk nn

te giian. Door de ver'^olijkiii;:»-

//.= r.rj /„,/

is eeiie (tiKlóorloniMMidc fimctic der vcraiKlci rijken ./ cii y lic|taal(k

Wij kiimioii (l('/(> riiiiclie Ik'scIkhiwcii als cfiic eerste ((plos^iiiL'' \aii

Jict gesteldo \raagstidv. Want als ./• cii y «iclieeleii woi-dcji, 1hj\.

.v=(tD, i/=:zijj), waar « cii j? oiidcrliji^- oiidccihaar /ijii, lieltheii wij

z = 2~i r (^'^] = 2 Irk pi--] — 2 1)1* (0) — 1).

,</.=o V '^' / ."—O V «

/

In een eeniirszins an<lereii xoiiii wordt de/e inikoinsf ü;e\()ndeii in

eeiie vei-liaiideliiin- \a\\ Stkkn '). Kciie ueheele ui-oej) van functies

van de verlan,L>'d(^ soort kan men ucdieel 0|) dezelfde wijze afleiden.

Wij liel)l)en slechls op te merken, dat do fnnetie

"=* cos 2 n n n

«—1 «*

dc fnndamenteele betrekking

'~k F, (it+ ^-^ =~i V, (h + '*~^ = a^~s /', (« u),

//—o V «/ y=o V «

/

waarin « en /? Aveder onderling ondeelbaar zijn, bevredigt. Derlialve

als wij stellen

7'\. (0) -— .r-i :s' /';'- (II)

«==0 V ' /

verkrijgen wij voor x = « D, ij = ,? D

dat is

Z=lJ).

In de fnnetionale betrekking (II) is de term /*' ' niet gemak-
V ''" y

keiijk te . berekenen, daarom kan men de reeks Fs{ii) geschikt ver-

vangen door de laatste der beide reeksen

"=« dn 2 rr n u

"=*" cos 2 :7 n n

„=i {2 7tnf^

1) ,Zur Theorie der Funclion E{x)y Journal f. Malh., 102, p. 9.
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Indenlaad. als wij mol /',„(") aaiidiiidcii den ///''''"-\ ocltonii van

I')1:i;n(>i 1,1,1

«'«+1 1 //'" /y, >('• ' /y, '/"' 3

(/„TTv" 2 ',»:'^ 2!' {n>-\):~' iï' {w-'\):'^' • • • •
'

i> de reeks 7,,, //) idciilick iiicl /"„, i") \<»<»|- alle // liis.sclien nnl eii

t'i'ii. I)erlial\e y,al. wal // ook iiio.ü'e /.ijii, de reeks ƒ/,„ (//j allijd

()pp:evat kiiiiiieii wtirdeii als e<'ii \-eeJleriii \aii den ///'•^'"-uraad in

,,. — [,,|, /oudal als men in (II) Fs{'f) \('r\an,ul <looi' ^/^z, (") ''H "K'I'

dns sclifiji'l

(-1)^ •(^^^^^:=.«^^-'''ï'ur''"'\ • • • •
^"^>

2av „.= u V '' /

de aldus lie|iaalde Innctie :, al.uelwaïscli in .'• en y is nilp'drnkt.

Maar even uood als in de \-ei',uelijkiii,U'en (I) en ( lij is : in \('r,u('lijkinji-

(UI) iiujl;' ondoorloupujid nooi' ^elieelo waarden ^an ,/•. Door (>ono

p;crinïie \vijzi,U'in,Q; is het mofiolijU deze ondoorloo|iendlieden Ie doen

Acrdw ijneii. Zondei' de waai'de \ aii : xouv ^elieele waarden \an ,/

en V Ie veranderen, knmien wij in plaats van (III) schrijven

(_ 1 )/.-i^ c^A; = .,2i -1
j

'
v'',,,/. OjA ^ _i ,,,/. (0) ^ ,^,^ ( ,^)

7^ (,.)
j

..( I

V

)

2/-;
( V = 1 V '' / -^

'

eli de lïiiK'lie j is overal d()()rlou|)ejid geworden. Helzelfde eelilei'

is niet waar \()or de gedeeltelijke afgeleiden \iin z naar ,/; en naar

y, hnilendien is er evenals in de vergelijkingen (I) en (II) een gel)i'ek

aan svmmeli'ie. Door ,/.' en 1/ Je verwisselen, verandei't de waarde

van z.

Tot zekere hoogte is aan deze nadeden te gemoel te komen. De

l)e\\erking \a]i het integreeren heft in hel algemeen eindige ondoor-

loopendheden op, en hehalve dat kan door die Wewei'king svmmelrie

worden ingevoerd. Kn inderdaad eene passen<l(» inldi-nkking voor

z in den \-orm van eene hepaahle integraal kan worden aangegeven.

Wij Iteschonwen de Innctie :, hepaald door

1

/> /«

^^^z^-'^ = .cl^>/'<-

j
:,k{.ru);,f,{;/u),ln (V)

o

\n hangt : svmmelriscJi al' \an .r en \an // en is /.ondei' nil-

zondering doorloopend. De l'nnclie lieel'l doorloopende algeleideii ;

wij l;nnnen : / 1 malen naar ,/. /• 1 naar // ditlereulieeren, hetzij

afzonderlijk of achlereeiiNolgend. alvorens de afgeleiden hare doorloo-

[tendheid verliezen, zoodat als men / Lii'oolei' en grooler neemt, hel

ge(lrag \an : meer en meer nadert lol <lal \an eene anal\ lische l'nnclie

\an lw('<' heslaaijhare \craiKlerliiken.
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Wij substitiieeren weder in (Y) .r=f(D, // = ji/> en daar de

ji;oiii(ime(i-isclie i-eeUseii ;//, (.r/i),
ƒ//, (yO altsolinil (•(»ii\ei-ji(>iil /ijii, fin

de (»n(l('i'slellin,u" /' ^ 1) l<;iii incn Icnii \(Mir Icnn \(Tini'iiiii\iddi,uen

en de gcdeellelijke pi-odidstcn inlegTcercJi.

JMaar een van nnl verscliilicnd bedra;; woi-ill na <l(' inl(';:i-afie

geleverd alleen door die ji,edeel lelijke [)ro<lncten

sin sin
2jthaD>f 2.TliWu.

cos ros

waarin wij hebben

h :=. 0^ , l z= ij((,

derhalve vinden wij

2k! (2jr)--'^ 2 ,,^, .^2/: 2/-/

en (bis alsvoren

Had nipn gcïnlegreei-d liet prodnel !/m{-i''f) ;/„(>/i'), waarin m -\-

n

even, in plaals van //„, ('"'O ƒ/«(//?'), 'l^xn zon men eene soortg-elijke

uitkomst hebb(Mi gevonden, alleen de symmetrie zon verloren zijn

gegaan.

Wij knnnen opmerken, dat de z in vergelijking (V) nog altijd is

eene algebraïsche fnnelie. Want bedenkende dat

d
-y '>^ (") = .'^^—1 (")^ '

cm.

leiden Avij door herhaalde gedeeltelijke integratie af

^fc: V =r o

of eindelijk

ifc! V— o

+ Y.'/2Z:(0)-[-.'/2/.
(//)/' (.'•)! (VI)

Uit deze vergelijking besluilcMi ^vij, dal hol pr(){|id<l c-^'./v/ is eene

geheele rationale fnnetie Aan ,r en // xan den graad 4 /•
-f-

'-^^ ^'n in

het algemeen gesproken steil die vergelijking vuor een oppervlak >b'
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\'ail (lif'ii L:r;i;l<l. M;l;i|- IIMMI lieert in liet odLl' te li(ill(le|l. (lilt in

wi'i'ki'lijUiieid (lil (»|»|ier\ lak N In saiiieiiiic^leld uit ccii (iii('iiMli,u- aantal

IKMlcM^ilcJiJke (i|i|n'i-\ lakken, die elkaiidei' iiieei- (}{' miiidci- nauw aaii-

i'aken \(»lu'('iis ceii .slrUcl \aii \lakk(' ki-oiniut'ii (
'. E\\ iiid('r(laad.

Ii(»e LiTdoler liet li'etal /' wordi lickd/eii. des te iiaiiwcr zal de aaii-

i'akiiii:' \aii de ;:'e(l(H'll('lijke (t|i|»ei'\ lakken /ijii. De xcruclijkiiii:' !\ 1)

JK'xal de \ ('i'Li'elijkiiiücii \aii al dc'/c gedeeltelijke (»|>|)er\ lakken, maar

elk van hen lieel't eeiie I »e| taalde \oi-,Lïelijkiii^', waarvan de ('(H''lïiei('nlen

/.iin >anienuoste|(l uit de uclieelen

[•'M.vl •'"
M.v

(,/=: 1,2,3), . . . [..].

Daarom Liaat men \an liel eene ucdoeltolijke oppervlak op een

iiaasiliuiK'nd over. overal waar leii niiiisto één de/oi- ;^elieele .uelallon

mei één toeneemt. Daaruit blijkt, dat de projecties oj> hel ./'//-vlak

dei- kromme ^
' tot iwvv Nerschilleiide groepen Itohooren. Tot de (mm-sIo

hehooreii de reelile lijnen ,r=zii, i/z=zft, die IkM ./'y-vlak reiielinatii:-

in vierkanten met de zijde één verdeelen. De tweede ,urue|) wordt

uevormd door rechte lijnen, nil.^aande van de lioekpnjiten dezer

vierkanten, en die, zoo zij verlenud werd(Mi, door den oorspronu'

zonden üaan. Hel aaidal dezer lijnen, die haar heuinpniil liehhen

binnen een vierkant, begrensd door de .r-as, de y-as en door de lijnen

.i'=zn, i/^ii' l>lijkt te zijn 22i;'y(/<) ^), dat is dooreen^ïcnonie]! gelijk aan

G
- y/\ Daarom zullen dns de gedeeltelijke oppervlakken, die ver van

den oorsprojig verwijderd zijn, ten slotte de gedaante aannemen van

oneindig smalle strookjes, wier lengte afwisselt tnssclien 1 en K2.
Ten einde den graad van hef oppervlak S zooveel mogelijk te

verlagen, moet men nemen /:= 1 en wij hebben volgens (V) en (VI)

1

12 J { ,„=1 \x J 2 \ IJ

o

Vergelijking met (IV) maakt het dnidelijk, dat voor geheele waarden

van ./ en ij: nog altijd uelijk wordt aan den grootslen gemeenen deeler.

Hel oppervlak N is van ^\v\\ ()'•'" graad, de gedeeltelijke oppervlakken

hangen nog overal samen, maai' in dit geval raken zij elkaar langs

de krommen C niel meer.

') Met y {n) \^ l)C(|(icl(l hd aanlal ^clall(_'ii klfiiicr dan n on ondcelliaar iiicf }i.
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Natuurkunde. De IIcit Louk.nt/ l)i<'«Ii cciic iiH-dfiIcclini^r ;iaii :

II

I

let ciiiiss/c- i'ii hel iihsiirjilicri'riinxii'ii i/r/' iitchili'iL in Iwt ijccill

§ 1. I1\(;kn ('11 Ilrm'.Ns hclihcii dotir liniiiic laatslo oixlcr/oekingcn

()\('r licl l(M-iigkaals('ii(l xcniioücii der iiicliilcii 'j aaiif;el(M)ii(l <lat uifii

\aii <l(' cigeiisi*lia|)[>oii dezer lieiiaiiieii teueiiover stralen van ji;r(M»le

pilMeiig'te rekenselia|i kan ucveii, waniK^ec iiieii de \()()rl|)lanlin<if der

eleetrisclie trillingen door middel \an dc/.<'ir(l(' vergelijkiiigeii besclirijf't,

die voor langzaam veranderlijke stroomen gelden, en die geene andei'O

plivsisehe eonstante van het metaal dan liet gelcidingsvermogen l»c-

valieii. Daaruit lilijkl dat de voorsteiliiigeii der eleetronentheorie, die

een iiizielit hebben gegeven in het meehanisme der eleelrieiteits-

beweging, ook voldoende zijn om een bevredigend beeld Oj» te leveren

van de absorjitie der 8ti-alen. Zooals men weet zijn die voorstellingen

N'ooral door Rieckk '^) en Dulde ') ontwikkeld en komen zij hierop

neer dat in elk metaal > rije eleetronen aanwezig zijn, die zieh met

eene van de temperatniir afhankelijke snelheid oj) ecne dergelijke

wijze bewegen als de molelviilen van een gas of als de vrije ionen

in een electrolyt. Men kan zich verbeelden dat elk elektroon Inj deze

„warmtelieweging" in rechte lijn voortvlicgt tot het tegen een metaal-

atoom botst; de geheele baan is derhalve eene onregelmatige zigzag-

vorinige lijn en, zoolang er geene oorzaak is, die teweeg brengt dat

de tallooze elcctionen zich iets meer naar de eene dan naar de

andere zijde bewegen, zal men mogen aannemen dat door een

willekeurig vlak evenveel electroneji naar den eenen als naar den

anderen kant gaan. Anders wordt het, zoodra eene electriselic kracht

in het spel komt. Deze zal de beweging der eleetronen naar de eene

zijde boven die naar de andere zijde begnnstigen, en in dit meerdere

\(»orkomeii der bewegingen naar een bepaalden kant bestaat dan jnist

de ,/electrische stroom."

Waimeer de door de wet \aii Kirchhoff gevorderde betrekking

tnsschen het emissievermogen en het absorptievermogen van een

lichaam bestaan zal, moet het mechanisme dat bij de nitstraling in

het spel is, hetzelfde zijn als het mechanisme waaraan het opslorpings-

\erniogen is toe te schrijven. Derhalve rijst de vraag of men —
altijd voor het ge\al \aii uroote golftlenglcn — van de emissie van

een metaal rekenschaj) kan geven door zich voor te stellen dat dit

1) Ha(;k.n eii Hlbk.ns, Beiliiier Silzaiigsbeiichlo, 19U:}, p. :2G'J ; Belichte d. deiil-

schen phys. Geselibch., l'MS, p. li."».

2) RiECKE, Wied. Anu., Bd. 00. p. 'X>'S, I8i)8.

3) Drude, Diude's Ann., Bd. l, p. 500, lUüU.
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rIccIroiK'll ltc\;il. (lil- o|» de lMi\('|li:('llt»»'lll<l(' wij/-'' Ih'cii en wrrv

\ licucii. /.oiidt'i- Ie (It'iilscii aan ciuviilijk ,ut'/<',u<l«' ;,\ il>i-ali»rt'ir' iiid

(Miicii Irilliii.in'ii \aii Ix'paaldc perioden.

\k wiMiscli in de/.e iniM^MliMdini:- ie doen /ien dal ilil iiiderdaail

inou-elijk i>. Wij /.iilleii. \an liel aaii.H'e^'excn deiikhecld niluaande,

hel (•nH>->ie\ ernioucii \aii een inelaal l>erekeiieii. en de \crliondiiii;'

\an dil \ernio,ueii en liel al>>oi-|)li('\crnioLicn opniaken. Hel /.al Idijkeii

(hil de/.e \ erliondini:- onariiankelijk is \an de waarde <ler uroollieclen,

waartloor liel eeiie inelaal /.ieli \an hel andere ond(M'S('Iieidl. (ieilaeliliu,"

aan de wel \an Kii.m iiiioii /.nllen wij de verkreiiiii uilkoni'-l ook

nio<;"eii hesclionw en al> de \ erliondini:' tnsselien liel emissie- en hel

;il)S(,)rp(io\ei"n»o,uen \an een \\ illekeiiriu' li'eko/.en voorwerp, of aN hel

eniissic\'ernio,ü"en \aii een \(»lk(»inen /.warl liehaani: wij /.nllen /.ii'ii

dal de \crhondinu' ariianul \an eeiie conslanle uroolheid. waarvan

<le [ilivsisehe lK'leekeiii> nil on/e hescdiouw inucii /al hlijkeii.

§ 2. Zooals men weel lianul de /ooexeii ucnoemde Ncrlioudinii'

leii nanwsle samen mei de diehlheid der slralinuseiierg'ie in eeiie

riiimie die Itesloleii is Instellen xdlkomeii /warle wanden van oxcrai

de/.eirde ahsolnie lemperalinir 7'. ()nll)iiidl moii den daarin hesiaan-

d(Mi hew euiiiiisloeslaiid in siralen, elk \'an eene bepaalde ,u-ollleiiLil(\

dan k:\i\ men xooi' hel arl)eids\-erniou'en per xolnine-eenlieid, in /oo

^•er liel hehoorl hij stralen mei ,u-olllenulen Insseheii ?. en ?.-{-(/?..

schrijven

F(X.T)>/?..

Volfiens de (loor llierino<lviiamiselie heschoiiw iiii:(^n xcrkreucNi wellen

\an noi.T/MANN en Wikn neeml de/.e nildnikkinu den \orni

- /{XT),rA (1)

aan. waarin j'iXT) eene rnnclie \an hel prodnel / 7' is. Pi.anck ')

heel'1 gelraehl deze rnnclie nader Ie hepalen. Hij \iiiill \(»or de nil-

«Irnkkinji' fl) den xorni

S rr r h I

,1)..

1

waarin r de snelheid \an hel lielil \(»orsl(dl. lerw ijl h en /• Iwee

niiixcrseclc eonslaiileii zijn.

I><' ih'Mtrie \aii J'i.vNciv licnoi op de Noorsiellinu' dal elk poiid(<-

''dtel lichaam een Lirool aanlal elech'omaLiiielischc \il>raloreii of

„resonalorcii"" lte\al, elk mei /.ijii ei^cn IrilliiiLislijd. \'oor een s\sleem

') l'i.ANCK, üriulf'ïi .\iiii.. iJd. I. |). (i'.i, l'.tOO; IJd. i, 11.1). üö:> cii .jGi, r.iUl.
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(lat uil /.ooilaiiiLi- poiidcrahcl licliaaiii <'ii actlirr i> -aiiiciiuolcld w nrdt

cojisdcels Ik'I slatisliscli cnciiw iciil lii^sclicii de trilliji^cii der rcsonatoroii

iMi dcii slmliii.i'sloeslaiid in den acllin-. aiidcrciidccis dal liissclicii de

ros()iial(»i-cii CU de ucwoiic w aniitclH-wcuiiiL!- \aii de andere deeltjes

(iMuleknlen) der pondcraltclc slol' Ix-scliduwd. Ilct ccr-ic kan met

I)eliul|) van de eleeli'oinauiieliselie \ (•riiclijkin^cii ücdaaii woi-den. l^)ij

de beliandelin.ü' van hel tweede \j-aa,iislid; Iraelil I'lanck niet na te

^aaii (lp w elke w ij/.e eene uitwisseling- \ an energie tnsselien de nude-

kiilen en de resonaloren kan plaals liclilten: liij slaal een aiidei-en

wc^X in. Zoo heeft hij iji eene zijner \ erhandelinjie]! de foi-ninle

afgeleid door Ie onder/oeken welke verdeelin;^- van het arbeidsver-

ino<ien liissehen de heide stelsels de ineesl waai-sehijnlijke moet

worden .ueaehl. Ik zal hier over de op\allin,u- die Planck hij de in-

>oei-in«>' \an hel heurip waai-sehijnlijkheid volui (en die niet de eeni.i:

mogelijke is) nici nilweideii, nuuir alleen \eiiiielden dat een eardinaal

piinl in /.ijii theorie dil is. dal de resonaloren ondersteld ^vol•den bij

de verdeelinii' van hel arl)eids\erniouen ueene voor (nieindiLi' kleine

veranderi]ii>' \atbare lioeveelheid daarxan 1*' kninien onivanuen, maai-

de energie alleen te kunnen opnemen en afslaan itij zekere eindige

afgepaste hoeveelheden, /oodal een resonaloi- niet anders kan hebben

dan een geheel aantal \an zulke /M'iiergie-(.'ejdiede]r'. De grootte

van deze porties die aan een resoJiator kunnen worden toebedeeld

wordt nu u(.»g afhankelijk \an de fre({ueutie n der eigen trillingen

/in

vau den resonator gesteld: Planck sehrijtt er n\. voor —

.

2rr

Terwijl de constaiile /i op deze wijze woivlt ingex'oerd, is de

o

o
nhvsisehe l)eteekeiiis \an /• deze, dat kT de gemiddelde kinetisehe
1 < c\

~

energie \"au een molekunk een gasmoleknul l>.\., bij de lemperatnur

i IS.

Het boNXMislaande moge Noldoende zijn om Ie doen zien dat het

onderzoek van Planck. tot hoe o|)merkelijke nitkomst liet ook moge

geleid hebben, Aerdere pogijigeu om het meehanisnic der xersciiijn-

seleu te doorgronden geenszins oxerbodig maakl.

Dat de j)oging waar\an ik Ihaiis de iiilkomsi zal mededeelen, nog

sleehts een eersie slap is, behoel'l nauwelijks te worden gezegd;

immers, al mijii'' beschouw ingen gelden alleen nooi- zeer groote golf-

lenglcn. Wij kunnen derhahc op zijn bcsl \crwachten voor dil geval

den Norm iX^'v in (1) \(KU-komeiide fiincli(> Ie lecrcn k<Mmeii.

§ 3. Daar de Ncrhouding \an hel emissie- en hel absor{)lie\er-

mogen toch onafhankelijk wordl \an de grootte en den stand van

50*
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lid liocliniiw (II- lirli.i.iiii. iiHtui'ii wij <l(' uin^lii IK I ii:lic(|cii /.ud kir/cii

(l;il <l<' iMTckciiiiiucii /.(t(>\c('l iiioLi'clijk Ncruciiiakkclijkl \\ (tnlcii. Ik

/.;il (l;i;in>iii ('ciic |ikl:ll iiK'1 <'\c)i\\ i jdiuc /.ijvklkkcii hcsclioiiw cii, \,in

/.(M> kk'iiif fliklc L- <l;il de aWsdrjilic cnciiredi;; (ki.iniicdc iiiajx \\(>i'-

(I(Mi !j;i's(cI(1 ('II dal iiiai:' worden al'Lic/.icii \aii de (t|>sl((r|>i)iu' die de

d(>(ir dt' aciilcrsic licH'l iiiliic/.oiidcii stralen in de x'oorsic liclfl (nidoi--

Lraaii. N'crdrr /al ik iiiij ItcpakMi lot de aUsorplie \aii loodrcclil inxal-

IcMide siraleii, on ook allocii de iiilslralinu' in i-i<'lilin,iion die oiieiiidijjf

weiiiiji" \'an de norinaal arwijkcii licsclioiiwcii.

Zij nu G licl g('leidiii,us\ ormoucn \aii luM mdaal. dal wil /-('«i'Licn

(\q xaslo xerliondini;- Inssflit'ii den elcclrisciicii slntoin en de eloc-

trisejic kraelil, waarltij wij oii> deze laalsic «iroollieden niluedi'iikf

denken in de ü'ew'ijzi^^'de eleeli-oslatiselie coidieden die ik onlan.us

li(d) inuexoerd '). Dan \ indi men xoor hel al>sor|»lie\ei-nio,ucii (Ier

plaal, d. w. /. vooi' den cüclïieiï'iil waafiiiedc men liel arl)ei(lsvenno,uen

\an loodrcflil imallojidc stralen mooi \ermeiii,L!:\iildi^cii om hol

^geabsorbeerde arbeidsxenuogen Ie \erkrijgen ^)

<jA^^L (3)
e

\'oor a /.lillen \n ij hierin de waarde sid)slilueei"en, die lul do theorie

\an Dkidk noIuI. Slel, dal liel melaal vei-sehillciide soorten van vrije

eloelroiien l»e\al, die xvij als de J'^^'',
2'^'^', W^'' soort, en/, /nllen onder-

sciieiden, en nemen wij aan <kat alle cleetronen der/elfde soort eene

zelfde hiding en eene zelfde snelluMd <Ier warmtebewegingvof /,mole-

cnlaii'e" snelheid hebben, alsmede eene /elfdc^ üemiddoldo vi-ijo weg-

leii;;te Instellen hxce op elkander x olu'onde ltotsin<i(Mi mol nielaaldeelljes.

Laai de ladinuon voor do x-ersehillonde soorten xan eleetronen

/ijn : O;, e,, en/,; de molekidaire snelluMlon «,, ?/,j, . . . : {\o a-omid-

delde xveglen,U'lon /,, Z^, . . . on laai de xoliime-eeiilieid xan hel melaal

.\'j eleelroiien dor eoi'sie soori, .\ ., oleclroneii dor Ixxcoih» soorl. en/,

bevatten. >."emen xx ij eindelijk mol Di.mdk aan dal, xoitr elke soorl,

de ii'omiddeldo kinelisrlie (Miei'uie xan <'eii eleclroon exen iirool is als

dii' xan een ua>in(»lei<iiiil bij de/eird(> li'iii|ier;ilniir ; xxij kiinneii dan

xoor die energie bij de absolute loniperal iiiir 7' solirijxcn f( 7', xxaarin

n eene eonsiaiile is. \'oIu(Mis l)i;ri)K is nii '"')

4 a 1

i| l.<.i;i:\T/., Ziliiirjsvcislii- .Md. Nalmiik. .\ka.l. .\iiis'im(I;iiii, i )c('lll. p. 7l".'. l'.XIii.

-) Zir ?; \-l. Wv/.v'A iiH'ii cIcciidiiiaLiiictisrlie cciilicdi'ii, dan xxoidl dczt- riniiiiile

.1 XrxcüL.

^1 iMiiiii;, k c, 1». ."")7(i. \)v7x' liiniinli; vcraiuJfii üicl i|mui <|r invdcriiiL' xaii uiizc

nieuwe eenheden.
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zoodat (3) ON'orii'aal in

.1 = y -^„ (e,^ A', /^ /,, + e,^ A; /^ .,, -f . . . .) ^. . . (5)
4 i( <• 1

llv (Idc liicritij opiiici'kcii (l.'l liij de ntlcidiiiiidcr rnnniili' 4 (tiidiT-

8(('l(l i." <lal ('('II ('Icctrooii, Icrwijl ccik' /.«'kcrc clcciriM-lic kraclit <»|» lid

inctaal wcrivl. ncIc liolsiimcn mei iiiclaaldeclijcs oiidci'iiaal, en dal

dus, waiiiicci* iiK'ii die luniiiilc aaiiiicciiiK de absdi-jilic alleen dan uil

de waarde \aii r» /.al kiiiiiicii worden hei'ekeixL waiincci- d<' lijd

Insseiien Iwee aelitereeiiNdliicnde iKtlsiiiücn \('('l kiciiici- i> dan de

lrillin<islij(k Deze onderslellinii-, waarx'oor dii> de iiilkuiiisicn \an ll\<iKN

en IviiJKNs pleileji, /al ook in hel vervolu' NNordcii aaiiüenoinen.

§ 4. Wij zullen ihans tol de intslraliiiü' oxcruaan. l il de ürond-

\ei'i*'elijkin,Li('n der eleelroncnllicoric xdlul dal \an een elcelrodii,

zoodra de snellicid d;iai'\an in üidoilc of riclilinu' Licw ijziu'd wordt.

eene evenw ielilsx-erslorinu' uiluaal. die zich lol sleeds uroolei-e atslaii-

(len in den onn-ingenden aelliei- iiilhreidl. De eleelroncn die in lid

inelaal lanus zigzaü-lijnen heen en weer \liegen moeien derhahe,

jnisi onidal lelkens hij de holsingen legen de nielaahU^elljes linnne

heweging \'eranderd wdrdl, inidckdpiinlen \ an iiilsiraling worden.

Wij zullen lid hedrag der energie hei'ekencn, die door een bepaald

deel (u \an hel \dor\lak \an hel jdaalje heen wdi-dl nilgeslraald, en

die diis afkomstig is \ an de eleelroncn, in een \dlnme ioL \an hel

indaal aanwezig.

Zij if een |nint \an het heschonwde deel van het voorxlak, (f/^dc

daarin naar de laiitenzijdc opgerichle normaal en /* een pniil dezer

lijn, waarvan de afstand / lol (^ ze(M- grool is in vergelijking ind de

afmelingen van oj. In hel punt /'denken w ij ons een vlakle-elemeiil

o>'. loodreehl op (//' staande; hel is de energieslraling door dal

element die wij wensehen Ie berekenen, lid pniil <f kiezen wij lol

oors[n"ong \an ('ocH'dinalen en de lijn ^^I* lol :-as.

De eomponeiilen dei- snelheid van een eleelroon stellen wij door

(fll, dlt,i dtl;,

II.,, 11,1, ii~, CMi dus de e(unponenteii (Wv xcrsnelling door - ,
--^, —

voor.

llccft 1111 een elecirooii iiid de lading e, dal zieh op den lijd /in

lu't piiiii n l»e\iiidl, op dal oogeiihlik deze \drsnellingen. dan he^iaal

dien ten gexolge op den tijd > -.- in hel piiiil /' eene dieledri>>ehe
('

verplaatsing mei d(^ eoniponenlen ')

M ilcl hi'wiis hiiiveer zal ik !ii''(it'ii.'i'l»'n i;i ••(ii \ (iluêiul gt'(l.'i'lt.' uiljmc .Bijilrageii

tol de eieclioiK'ii-llieoilL'".
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e '/",

Lt.--/- <Ii

(ti)

I>(»y,(' iiildnikkinucii, \\;uir\aii wij \ (i(»rl()(>|»iu' alleen de ecrslc ü'c-

ItriiiUeii. iiidii'eii w ij wegens de uiixMe leiiule <lie w ij aan <len al'slaiid

()l* loekeiiiien. (»nk op een eleciroon loe|ias>en. dal iiiel in ^>. maar

in een amler pnnl \an hel heseliouw de deel \an hel idaalje liiil.

l)aai'nil \tilul \ tx.a- de üi'heelc dideeli-ix-lie \('i|)laal>inü in /' ((|» den

Iijd t ^

b..

4jrc'"-':

:^^ e
,lt

(7

^vaa^in de som '/icli nilsli-(d<l oxcr alle elecironeji die /ieli op den

tijd / iii liel liesclionwde di'el l>e\indeii.

Md de/c waarde \an ^., uaal ecno niauiietisclie kiaehl \an de/.elfde

numerieke ^i-oolle iiepaai'<l en een enei-,<iieslid(nn door hel element

to' heen, \an hel plaalje al', die |ter lijdseenheid

f b, ' . a>' , . . . (8)

bedraaiit.

§ o. Het is \(>or ons doel iioodiü', de udieele emissie in siralen

van vei'seliillende li-oilleiiulen Ie (MillMiideji, en de eneruie ((S) op

o\ereenk(Mnsli<i-e wij /.e Ie s|)lilsen. Daarloe /al hel iheorema xan

FoLKiKK dienen. ^

Beschonweii wij een ziwr hiini lijdsNcrloop \an / = O lol f =z ih,

en lellen wij op de waarden die ^, u'ednrende dien lijd in hel pinit

/"* aainieeml. \\'(dke rnnclie \aii den lijd ^, ook zijn moüc wij

knnnen altijd Itimien de genoemde i^ren/en \an / schrijxcn

in = co

b,, =r Ji <!,,, s!„

m=l v^

(^»)

waaann

2 /•
.

inrri

b, </t (UI)

IS.

In jilaals \an ^/' kiimien wij klaarltlijkelijk de ucnnddelde w aar<le

i)j' *\*'/A'\- Lir(»ollieid L!"e<lnrende den lijd }h stellen idaar de inisiralinu'

stationair \>i en de/e wonll LiCLicxen door de \ eru'elijkinLi
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Siil»sliliiooi-l iiu'ii liicriii de waarde fit,, dan \ crki-ijül men l\\-eeërlei

iiiloui-aleii ; soiiiiiiiuc l>e\alteii de Iwcede iiiaclil \aii er-n sinus, andere

liel |)i-(»diicl \an Iwce sinussen. I)ey,(' laalsie \crdw ijneii en hhh liccfi

J'
(it — - y-.

zoodat

\ »«= 09

bx' = -- -^"" a,,,-' (11)
" >«= I

Wij merken nn op <lal de rre(|nenlie^ dvv xcr^clnllende h-rnien in

(9j door

n= - (12)

gegevon worden: '/ij klimmen mei de vcrseliilk'ii \ o|», dii', wegens

on/e ondei'stellini;- (unlreiil .">, nilersl klein /ijn. Uodr .7 i^rooi üenoeg-

Ie kie/.en knmieji wij l>ewerken dal er, y.eits w anneei' // en // -j- '///

Iwee iVeiinenlies /ijn, die. uil een |)liv->iseli doupnnl l»esc|i(»n\\(l,

ojieindiu' weijiijj' niteojdij^geii, een /eker aaiilal waarden \an (12)

daarinssclieii \alleji. Dal aanlal is d//, en zooxcel lerineii /.ijn er du--

in de som (11), die heanl wooi-deii aan de Inssclieii // en n -\- dn

liggende frequenties.

Wanneer nn Noor deze \(>rscliillen<le I're(|uen1ies de coC'l'lieii-nl ( 10),

\\aarN'oor wij kunnen sehi'iJNcn

u

geacht kan worden, ex'en groot te /ijn, /ijn de zooeven genoemde

termen iii (lij aan elkander gelijk, en i> dus liel deel \ an (lij, tlat

aan die termen heanl woordl

2,T

eii volgens (8) de sli-aling dooi- e/. \(>or zooxer zij aan stralen met

fre(|nejities tnsselien j/ en // -f- dit kan worden toegeschreNon.

<• .'>•

- lO' (!:„' llll (II)
2.T

^ (;. liet is er jni om te doen, de waai'de \an (13) nader te

berekenen. W^ij maken daartoe van (7) gebrnik en houden met de



( 794
)

(lil r

(Miistaiiditrlit'id dal iii ilic rnnmilc ^, cii
,

incl nu lifl/clfdt' (mil^cii-^
lil

^ '

\)\\k Ix'li'ckkiiiu' Ih'IiIicii. rckciiiiiL; «loor den tijd !<• lellen \aii al" een

nieuw ooLicnhlik. dal \ roeLfer liul dan hel \i-(»eiiei- ucko/en l»euin-

jinnf. Wij inoii'eii dan sclirijxen :

(lil
i

a,„ = ^ e I SDI ld . dt

waarliij het sinnlcekcn weder op al de werkzame eleclroneii Iteliel;-

kijji;- heeft.

Ti-aii.st'oi'uieeit men ini d(> inlcf!;i;aal door |(arlieele inte<>ralie, (hiarhij

hedenkende dat sm iil aan de Li'i'en/.en \erd\\ ijnl. dan l^omt er

2 jr r-" {y r
I J

<lt (i:.)

Wij herekeneii lui de iiiiM- Noorkomeiide siun en ook de nitsli-alinij;'

\'(.)(jreerst in ile oiiderslcllijig dal er slechts één so(»rt electronen

(§ 3) is. Du huliiig van elk daarxan noemen wij e, en wij stellen

ons gemakshalve xoor dat zij alle steeds dezelfde mulekidaire snel-

iieid II heliben, en dat alli' wegen die zij tns>clien de achtereen\(»l-

lien«le liot^iniicn doorhtopeii eene zelfde leiiLite / helilx-n. I )aii lieefi u<ik

voor deze electronen eene geheele liepaalde waarde.

Wij nemen steeds de omstan<ligheid in aanmerking' dat het aantal

XioL, der hesclntawde deeltjes ontzaglijk urool is. N'oor dal aantal

selirijxen wij ook i/.

§ 7. Laat t^J..,t.,, enz. eene reeks van (ijdsti|i|ien zijn. tnsst-lien

de (jogenltlikkeii O en i'> liggende, en op afstanden t \aii elkander.

Het is duidelijk dal wij. wamieer wij h tien op de standen die een

(h-r electronen op deze oogeill dik keil imieemt, op elke der zijden

\an de zigzag-lijn die hel Iteschrijft, éen pnnl \erkrijgen.

liepalen wij iin \'ooreersl <le in fl.")) \dorkomemle inlegra.d \(>or

hel tijdsverloop waarin et-n eleciroon de zijde der zigzag-lijn do(»r-

loopl. op welke ImI /.icli op den lijd //.. I)e\indl. |)aar de lenule r

\an ilit interval zeer klein (tndi'r>leld is. in veru'i'lijking mei de periode

van den taclor ce.v ///, moLien wij \(tor de integraal selirijxen
//

cos II tj- . T II (16)
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)

Het is (liiidelijk <l;il wij de som in fl5j voor de ^ eicciidiicii \(M-

krijgeii /idloii, waniioci- wij, na \enii('iiiü\ iddiiiiiiii- iiid c de uildrnk-

kijig" (IH) Iweeinaal somiiicereii, eens, icrwijl wij ons aan // lionilcn,

()\'er al de electronen, niet «Ie waarden \an Uj die /ij (»|) dien lijd

liehix'ii, (Ml vei-volgens oN'cr al de lijden /,,/.,. en/.. I )e iiilkonisl

stellen wij aMns voor:

^ 8. (.)in \(»()r een Uepaald oogeiihlik ^^ //, Ie \ inden, liedenken

wij dat de snelheden // der eleclronen <»|> dal lijdsiip /eer \-erscliil-

leiide richtingen hei>l>en. Wij /uilen al die snelheden in eeiie linlp-

ligunr \ooi'stellen door xeetoren die wij \an uil een \asl |)iinl ^'irekkeii.

De nileinden I) dier \e(i(M-en liggen o|> een hol inel den sli-aai //.

Pi'ojecleeren wij xoorts de punten I) o]» eeiie iniddellijn \aii den

hol, in de i-iehting der ,i'-as getrokken, dan /ijii de waarden n, de

afstanden der jn-ojeeties D' tot het iiiiddel|nint <\ en wainieer ^ de

([)osilieve of negatieve) afstand \aii het /waartepiint (\vv punten I)'

tot C is, znllen wij hebhen

2 M., = q ^.

De grootheid 5 zal Jiatnnrlijk weuois hei groote aantal der pun-

ten \eel kleiner dan u zijn, maar zij heeft loch eenige waaixle, en

liieroj) komt het bij het verdere onderzoek aan. Natuurlijk zal \oor

elk der tijdslippen /,, t.^ . . . de zoo even aangegexcn (•oiislruetie en

de bepaling van s o[niienw gedaan moeten worden, en daarbij kan

even goed eene positieve als eene negatieve waarde van s wordeji

gevonden. Het verdient daarbij opmerking dal er geenerlei verband

bestaat tussclien de waarden van c. die \(»(»r twee op elkaai- volgende

van de tijdstip[)en t^, f.^ . . . verkregen worden. Immers, tnsschen die

twee tijdstip[)en heeft elk eleetroon eene botsing ondergaan, en men
mag aannemen dat, welke bewegingsriehting het eleetroon ook \()or

de botsing had, na de botsing alle bewegingsrieh tingen even waar-

sehijnlijk zijn ^).

Het is nn niet de grootheid n ,, zelve, maar de tweede iiKudit er

\'an die x\ ij noodig hebben, zoodal wij ook de tweeilc machi der in

(17) door -2i aangewe/en som hebben te bt'|)alen. Die som be>laal
/.

uit termen van deji vorm

1) Mon kan dit tiomakkclijk aantoonon, zooals M.vxwell hot roods in zijn oorste

1j< schimwiiiii'on (tvor (l<' kiii<>ti.sc]io tcasllieoi'io dood, wannoor nion zoowol t\o olec-

tidiirn als dr nictaidilfolljos als voikoiiion veoikrachtigo liojli'ii lio.-cliDUWi, on zich

vuuisteil dal de niotaaldeelljes vasl op hunne plaats woidon ^elioudon.
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c'll IrniK'il \;Ui <lt'li \(»nii

(IS)

..)

\N ij iiKK'h'ii iiii l)<'(l('iik('ii (l.il (Ie lijd »l /eer xclc perioden
/̂/

(tiii\;il ('II dal dii^ in de i-ij rr/.s-///,. cos 1/ f„, cv*\ ///,,.. . t'lkc waurilc

\aii den cDsiiiiis /eer dik\\ijl> Noorkoinl. 1 )('rlial\i' /al ook ccnc

li('|iaald(' waarde \aii liel pjodiiel (v.v // // cos ji //' zeer \('le malen

(L\\. /.. \(>(ir /.eer \cle waarden \an /en /') Noorkoineii. Die waarde

wiirdl dan nii eens niet hel prodnel \aii één |)aar waai"deii \aii

^^ Iz- ^A'' '1'^" N\ eder mei liel product \an twee andere waarden \aii

I \ ('rmeiiiuN iihÜLifk l)aar iin de xcrseliilleiide waarden \aii ^ geheel

oiiat'liankelijk van elkander /ijn, /nlleii de Ix'ide ^"s die met elkander

N'ermeiiiuxiildiu'd moeten worden, exen xcel malen teuen.ucslelde als

*>'elijk(^ teekens lielihen. Aldus /iet men in dal de termen \aii i\o\\

xoiMii li)) elkander ten slotte Itij de optellinu' oplielleii. Men heeft

alleen met de lermeii '.an den xoi'in (IcSj Ie doen, en mau' dus schrijx en

//'e'r -*/'

(2i)\

§ 51. In de hier xoorkomende som \atleii wij xooj-eerst al die

lernieii samen, xoor welke cos ii tj. eene /elfde waarde heeft. Laat er

1) derLicIijke termen /ijn. < hn xoor elk daarxan ^ te l)ej)aleii, moeteji

wij de l»o\eii aaiiu('ü<'\en eonstrnetie (l maal lierlialeii. .Men kan nu

de \ raa^' stellen in luxwele \an de/e (l L-'eNallen ^ Insscheii de üreii-

/eii i en ^ -|- '/ ^ /al li<i,",U('n, m. a. w'. hoe uroot de kans is dal ^

daai'tiissehen valt.

Dit xraaListnk i\i'v w aarschijnlijkheidsrekeniiiu' kan lol een ander,

dal eeii\ oiidi^icr klinkt, worden tern.ü.uchraeht. Daar nl. \lakken die

loodrecht op de straks Lienoemde middellijn staan en exen \er \an

elkander xcrwijderd /ijn. het liolopperx l.-d-; in iidijke deeleii \er-

de(-leii. kan men, in plaats \aii de pniileii I) uclieel /onder reu-el-

iiiaat o\cr het l>olop|ter\ lak t<' \erspreiden, ook even u'oed de pnnlen

I )'
()|i eene dergelijke wij/e o\er <le middellijn xcrdeelen, /onder

aan" hel eene deel dier lijn de \(»(»rkenr Ie ;L;-e\-en lioxcn het andere.

.Men \ iiitlt aldii> \(»or de waarschijnlijkheid dat i tiisscheii de straks

<j;-eiloeinde L!re||/ell liül 'j

l'<U \ X J . Je, (21)

ij Zie §§ 13-15.
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Oiidoi' (Ie Q Icniicji in de in 20 v<.(»iknnicn(lc x.in die ccm-

/.('Ifdcn factor cos- nli. hcxalfcn /.ijn «t dns (^/'JS. vtutv welke men
aan S/,- (H'iic /elfde waarde niau' lockeniien. !).•/.< l<M-nien iiwen dn>
\(MH" de som de hijdraii'e

en men xcrki-ij.ul liiernit de >om der (J lermen d(.or naar = Ie inlo-

g're(M-('ii. eoiie inlcLiralie die men \an ^= ji nil i ~ ~{- j-. maü'

nilsirekken. 1
)e som dcy () lermen i> dn> even i^rool n\> wanneer

men in elk daarvan .;-/, door

i-2-2)

\-ei-\an,ul. Daar xerder de/.e \\aar<le oiiafliaidvejijk i> \an de >|.iM-iale

waarde \an cns- ////, die n lei- he^elioiiw in^' lieefi nilLicko/.en. ma.u"

de in fiOi \ooi'komende som \('r\ aiiLicn Wdrdeii dooi-

I'' -I '•'«'
>'//! (•'".)

/.

Daar nii de lijden /,, /.,, .... o|t de udijkc afslandeii t. die /.eer

-rr
Jdciii /ijii in xci-LiciijkinLi- mei de period»' . \ an elkander li^ii'cii.

//

maii' lucn in eiken lerm cos- ////. xei'xanu'en door i en dn>. daar hei

th

aaiilal lermen is. \(»or (2o) sclii-ijx-eii

T

1> -

eji \(»oi' {'20)

)re-r(j- -^

S.t-'c'dr'
*

Uit (21) eii (22) vol.ul echter

'/

/

en er komt chis, wanneer men texcns t door vcrvanut,
1/

])er]ial\(' wordt de nitslralijig' (14), \'oor /oo\-er /ij aan de Ite

sehonwde soort \an eleclroneii mau" worden locLiochrexen.

48.T\''r'
(fj (u' (/ //.
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.Mt'ii y.it'l uiMiinkkolijk in dal de -•'''•'•'I'' "ilslraliiii;- \'oi'l<i'0^on \\ ordl

door de waarden dir aldns \ oor de \crx-hillcndc soorten \aii elec-

Iroiieii \N<»r(|(>ii liCMUiden hij elkainler o|i Ie lellen. Hel uc/oclile

oniissi('\crnioucn wordl dcriialxo ')

:rr^,-l--. (''i' -^'i ^ "> ^- ^Z'' '^\ '. "•-' + • • •) ^ "> ">' '/''.
. (24)

24.T <*?•'

waai'liij wij iioi:- mei 2 vcrnieniuv iddiu'd liehhen om niel alleen mei

de eersie, maar ook mei de Iwcede der eom|tonenlen il)) rekeninu' l<'

liondeii.

§ 10. \(M'u<'liiken wij nn [I-i") mei (5), dan Mijkl liel dal nil de

\ erliondimi' \an licl iMnissio- en liel ahsorpliexcrmoucn inderdaad,

/ooals de wel \an Ivnjciinoi'i- Ncreisclil, alle ,uroollie(leii wcu'x allen,

waardooi' /.ieli hel i'ene melaal \an hel aiidei-e onderseheidt. 1 )e

\erhondinu- is

CU co' (hl.

en (lil moiitMi wij diis o|t\alleii als hel emissie\crmouen \an een

Nolkonieii zwarl licluuim, oiidei' de uanueiiomeii omslandi^uheden. De

nildrnkkin.U' slell hel arheidsvei-mou-eii voor, dal in de lijdseeidieid

door een \ lakle-elemenl oj' sirooml. in i-iehlin!J,en di<' zeer A\ciiiig"

\an de normaal op m' afwijken en hiimen een keucl met de opening'

1) Met t'cn enkel wooid inogf worden aangegeven liue men zicli kan vrij maken

van ile onderstelling, dal alle eleelronen van eene zelftle soort cene enkrle weglengte

/ en eene enkele nioleknlaiic snelheid ii liehhen. Men kan opmeiken dat de

heweging langs elk reelit lijnlje / dat (tiisselieii de oogenlilikken O en 3) dooreen

eleelroon niet de snelheid it in een tijd t beschreven wordl. voor lU; in (lo) vooi'-

komemle som eene bijdrage

e i'iis iit . '/, T

oplevert, waarin men voor ros ;// de waarde mag nemen op een willekeiu'ig oog(>n-

hlik binnen liet l'dsverloep -.

Men kan nn onder al de bewc^gingcn, telkens tiissclieii twee liDtsingen, van i'ene

bepaalde sooi l elecli'onen, die in bel oog vatten, wetke ntel eene bepaalde snelheid

i( over een liepaalden afslind / geschieden, en de waarde van ((„i, en dus die der

emissie I eickeneii, alsof alleen deze l)ijdragen voor de som in (!."")) er waren. Hij

die l)erekening kan de in i;-:; 7 en S gel)ezigde melhode worden gevolgd. De geheele

emissie kan beschouwd worden als de som van al de gedeelleli)ke waarden (mei

verscbillenile /'s en ï/'s), waarloe men aldirs k(imt, en men vind! ten slotte weder

de uitdrukking (2i), waarin dan echter onder /j, A, . . . zekere gemiddelde weg-

lenglen en onder z^,, "j . . . zekere gemiddelde molekulaire snelheden verslaan moeien

worden, liet is inliissclien niet nocidig. dit nauwkeuriger Ie onilerzoeken. daar ook

bij ile bereki ning van liel ab^orplievernidgen niet al deze omslamligheden in aan-

merkinv; zijn genomen.
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O)
\;ill('ii, «Ml \\<'| \()ni' y,(M»\('r djit ;irlici(|>\ crmoücii liclinnrl hii slralcii

met (V(M|ii(Mili('s tiissclicii // cii n~\-(lii. !)(• in § 2 lic<l()c|(|c (licliilirid

(Ier (Micr^Mc wordl liicniil \crki-f^^cn als men inct
,
\('riii('iii;;\ iiMiiil.

Zij is (lus

•lairT

De (liclillicid der oiioi'iiic, hclioorciid»' hij siraN'ii waarxan d<' Linlf-

l('ii«»((' tiissclicii / ('11 ). -[- <l^- li.Ui, wordl licücnen diKir

10 rr*(7'

¥-XT-<»- (2C,

Dil v(»li;1 uil (25) als men hodciikl dat n :=z --- is.

§ 11. Niet iiilocMi licl)!)^! wij vooi- de xerlioiidin^^ \aii liet emissie-

eii liet ;il)Soi'|)tie\enu(),ii(Mi eeiie \\;i<ir(le ^•e\( uiden, die \(M(r all(^

nielaleii lielz,(d('(le is, maai* (tiiz,e iiilkomsl Noor de dichllieid ^U-v

eiici'^ie lieefl ook een \(»nii die met de wetten van Uolt/mann en

WiKN overeenstemt, immers, de uaarde (2(^) is als een l)ij/onder

g-Gval in (1) bcgreiKMi; zijontstaat daari.it wanneer men

10
f().T)=-^:ta.).T

stelt.

Door (2(i) met de Avaarnemiiif!,eii te vergelijken, kan men d(>

waarde xaw <t hepalen. Men kan dan nagaan ol" die nitkoni'-t mei

(Ic bestaande seliatliii,U'(>n de/er groollieid in o\(M'(H'nsleiniiiiii,u' is,

waarbij liet Nooral op de orde \ an grootte zal aankomen.

ril de waarnemingen \aii Lr.M.MKi; en l'inN(isiiKiM, die liiiniie iiieliiig(Mi

tot lange golxcn heiiben nitgesirekt *). in \erband met de bepalingen

van Ki j{i,i?AUM '^), vind ik

^f=:1,0 . 10 -IC .^_.

terwijl men nit de selialting van van \)V,\\ W'aai.s xoor de massa van

een waterstofatoom kan afleiden

H = 1,2 . 10 -IC.

Het is interessant, de lormnle (2G) met die van I'i,an( k, die met

de waarnemingen bevredigend o\ereeiisleml, te \ (Miidijkeii. \ oor

1) LuMMKii en Pringshüim, Vcriiandl. cl. ileutsclion pliys. GcselUcli.. 1 '.•<>(>, p. ]{','A.

2) KuRLBAUM, Wied. Ann., Bd. 05, p. 754, 18'J8.
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zeer i:r(i(»t(' waanleii \aii Ih'I |trtH|iicl / /'
ls.aii iih'Ii \(Mir dcii iioeiuer

\ciii [2] M'lirij\ ('11
_

(Ml ilaii ,iiaal <!• iiil(lnil<l<iii;^ oxcr in
/•;.7'

8.T/y

/'
'/?.,

wal iiM'l nir/.c iiilkdiiisl (i\crcciislciiil, waiiiircr <f — / is.

Nii /.on xdlufiis l'i,\N(K /'/'(Ie kiiiclischc ciicrüic \aii <m'ii ua^-

Mi(il»'l\iMil /.ijii : xol.U'eils (Ie l>(»\('ii'>laaii(l(' IicscIk niw iiiLrcii /,(ni dil e.'/'

/ijii. I )(• Iteidc llieoi'ieëJi striiiiiirii diis in dil oji/iclii mei clkaiide)-

(»\ ereeii.

liiri'L'i'iiiini r<(n hel t//)siir/t//<'ri'rnnn/ci/ rdii rrn iiithiiiljihiiil fi'.

\N 12. Kies den (t(»rs|ir()ii,u- in lid xoorxlak, <le ;-as loodreclil op

licl plaaljc naar d<' /ijde \aii hel metaal en ondcrsicl dal /.ie') aan

\veers/,ij<len aellier hevindl.

De eleelromauiietische \ei',ueli,ikiniien xoor liel iiielaal zijn, als '«!" {\q

elcetrisclie kraelil. j de uelcidinussjroom en -P de maiiiKMisclie kradil

is, cii de ma.iiiieliselie permealtiliteil = 1 Li-eslcld wordl.

1 .- 1
rot .0 = — j . /-./^ (i = .»p . J = <J

Daaruit xolul dal zieli in de rielilinu' (\vv p(tsili('\e :-as eleelrisclie

triilin.ucii knmieii \ (KH-|planl('ii, Uij welke vï" en -O de rieli(iii,ueii der

,/'- ('11 //-as li(^'ltl)en. en _i>'eji"e\en \\ordeii ditor de rcrele deeleii der

volgende eomplcxe \vaarden

(?.,='/<? . .ny=:X^'/' . . (2

waai'iii '/ de ani|)lilnde der eleeliiscli(^ i<ia('lil Ix'paall. Icrwijl d(> eoii-

slanlen u eii J{ de waarden

1

// r7, X = ( l -- ')

lifltltcil.

Iv'iie \ (KirlplaiiliiiL'' in <1<' i-iclilinLi' <\rv iM-nalievc :-as \\ordl (»|) d(^r

jielijke wijze \odrucslcld iUn^v

^•, = // r

'<nl-\-y \ -\-i)

.0» := — y-i' I

i,:l~\-yl\ -\-i) z

(•-'8)

N'oor i\i'\\ ai'llicr Licjdcii iels cciiv diidiLici' nildrnkkiiiLi'en. nl. inliet

ceiie Jieval
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011 in Ik'I ;iihI('|-(' U('\al

'?>//
- . CiO)

(:•'")

hil \- i : 1/1/+ /

WiiiiiK'cr iiii loddrcclil op lid xoorxlak \aii Ik'I plaaljc «m-m I)iiihI<'1

stralen iii\all, /.uilen wij al de iMuidels die wij ons knnnen \(Mir-

stellen dal daarnil «loor lierliaalde ternukaatsinii-en ontslaan, knnnen

saineii\allen tol I". een ternüu'ekaatsieii Wnndel in den aellier, 2". een

dooi'U'elaleii hnndel in den aelliei', 'A" . een Imndfl die /ieli in liei

plaatje naai' de aeliteivjjde eii 4". een die /.ieli daarin naar de \ our-

/ijde \ ()orl|)iaiit. Stellen wij den iii\allenden Innidel \ ooi' door de

xeru-elijkinu' (20) met de amplitude '/,, de on<ler 1. 2. .") «-n 4 '^c-

noeinde laiiidels door de veruclijkiii.Lien (30j, (20), {'21) on (28j mot

de ampliindines a,.. ",, a, en <i,. dan noIuI nit do ,ui-oiisvoorwaai-doii

aan d<> lieide /jj\lakkon (coiiliiiiiiteit \aii ^', i'n -ÓJ. als wij de dikl<^

\an liet plaatje L iioemon cii

«(1 H /)Z- =r.v (^jI)

stellen,

((j — (^J
= y.{"

i
— ",,)'

>)— *• -\-s —i—L

Lossen wij liieniit </,, a^, d^ en <(, o\k «liiii \ind(>n wij

u

4 X ^' -A
a = <-' f7 .

=" (xf ir^'+^-fx-D^'-^-

Stelleu wij thans L en dns ook .< oiieindi.u' klein, dan \ in<len wij.

als wij e.-^ en (&' door 1—x en i4--^' ^ervang•on en de tweede en

hoogere machten van x \ erwaarloo/xMi,

1/1
"^ = "Vl'^-^ '^"'

^':,

1 / 1

iV-+-^r

'tA

Uit de eerste vergelijking- blijkt dal de door hel dunne plaatje
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trniiiiXck.l.llslr >lr;tlr|| criK' ( tlM'ilM ÜL! klcilH' ,1111 1 il 1 1 ll<l»' lirltlM'il, /.ondat

liiiii arl»ci(U\ iTiii(»u<'ii al> rciic lirctotliciil \aii de Iwt'cdc onic iMiilrn

liesclioiiw iiii:- kan hlijvoii.

Wal <l('ii door^iclalcii IhiikIcI liclicri, /.iel men 2<'iiiakk('lijk in «lal

lii'l arlM'idsxcnno^cn dal daarin \\«irdl \\(';iLi('\(i('iil Li«'\ondcn wordl

d(M)i' de in de in\ all('n<l<' slralcn aankomende energie Ie xcrmeni^-

xnldiiien mei de Iwcefie niaeli! \an den niodnlns i\r\- eomitlexe nil-

drnkkinu'

1
—

Vv waarden \aii x (Mi .v in\oereiidc, \ indi men xoor die twocde macht

•n liiei'nil \(»1l;I \«Mir den altsnrplie-eoC'riiciiViil

A=z-^L.

/ii'i'i'/,i'N/ii(/ viiii <li' Ldiis (hit het ii('(i(irti'j)inil r<(n ii'// (/roof ntii/fa/

orrr iwin' haircnsdi' ri'chtc lijii vcrs/roo/dc jinii/n/ Jnnncn

(/i't/crt'ti </n'n:<'ii ra/f.

§ 13. \'ei'(lcelen wij de reelile lijn in een uroof aantal /> .üelijke

sinkkeii, die wij, van het niteinde A af «gerekend, liet 1''"', 2'^'', 'V'',

enz. noemen. Zij t/ het aantal dei- |)nnlen die wij op de lijn plaatsen

en laat 7 veel ^rooier dan y> /.ijn.

^Vij /.nlleii ons Nooi'stellen dat de |)nnlen aelilereen\(»l,uens o|) de

liji worden ueltraeht, en dal de plaats die een |Minl verki-ijut alleen \an

het loexal afhanut, zoodat, uelieel onarhaid-;elijk \ an de |)nnlen die

/.i(di i'ceds op de lijn l»e\inden, elk nienw piinl exen uikmI op hel

eeiie als op hel ajidere sluk (\i'V lijn kan komen. Zoo xerkriJLi'eii w ij

len ^lolle eene zekere toe\ alli<i,e \erdeeliji^" der (/ punten. Deidven

wij i)]\> mi deze «i'ehéele hewerkinu- een '^vovt aantal malen, slel Q
malen herhaald, dan kunnen wij d(- \raa^' stellen in hoexcle van

die (^ Licxallen eene hepaalde xcrdeelini;- der
</ punten oxcr de /;

slnkkeii \<»ork(»inl, <'ii daarnil, wanneer w ij door (/ «leeleii. de waar-

schijidijkheid xoor deze verdctdinu- afleiden.

Men \indl p'inakkelijk xoor de kans dal op hel I
'-^^\ 2'''",

. . . .
y/''^'

sink i\c\- lijn '/, A. . . . /ii |)iiiilen komen la -\- /i -]-... -\- m =^ (/),

\''
'I

p J (t
.' h .'

. . . ni .'

Wanneer een urool udal is, j.s deze \n aarseliijnlijkheid zeer
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o'criii.U' /.(><)(ir;i een der uetallen a, h, . . . m vcol kkMiior is daii -. Wij
/'

ziilk'ii (laai'oiii \aii de \crdeeliii^-eii \\aai-l)ij dit liet ^cval /.<»ii zijn

atV.icii, ('II dus aaiiiiciiicii dat <i , h^ . . . . m alle zx'er j^niol /.ijii. Volgens

de i»ckciide formule van Stiki,in(^ motsen wij dan slelleii

a ! = \/2ia:nc \~ \ , euz.

Daardoor wordt, ^vanllcer wij nog

a
^
h

^

m

stellen,

lo<j F= — \ ip -l)lo<j (2.T7) — q log p —
— [(«V + \) % "' + . • • f ('«'V \- \) hl '«'1 .... (32)

Hierbij moet worden opgemerkt dat de getallen a, h, . . . m alleen

met volle eenheden knnnen veranderen. De getallen d', // . . . ///

kunnen dus aangroeien of afnemen met liet bedrag — ; daar dit zeer

klein is, kunnen wij ze als continu veranderlijk behandelen.

§ J4. Vooreerst kunnen wij uu aangeven voor welke \vaarden

van a', //, . . . ih' de waarschijnlijkheid P een maximum woi<lt.

Wij hebben nl., als wij deze getallen ^'arieeren,

la' -j- . . . -|- <hn' =: O,

d lo,j F =

met de xoorwaarde
t

die uit

a' -[-.... -{- ni' = 1 (33)

volgt. Daaruit i)lijkt dat het maximum bereikt zal \\()rden \ oor

, _ _ ,_ 1

/>

'

zoo(hit de gelijkmatige verdeeling dei- punten over de p stukken de

waarschijnlijkste is.

Vervolgens kunnen \\ ij de waarschijnlijkheid l>erokenen ^•oor eene

verdeeling die van deze meest waarschijnlijke een weinig afwijkt.

Wij zullen stellen

1 1 ,1
a' = 1- « , b' = h i'^ '

"' = h f* • (34)

p r P

en aamiemen dat de grootheden «, i>'
.... /*, in vergelijking met

— zoo klein zijn dat wij, de grootheden in (32) naar (kMtpklimmende
P

51

Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. XI. A". V30i/3.



( 804 )

IIIMcllIrll \;||| it, ! . . . . it olll W ikkrlclidc, ;(||r
1 1 l.icl itci I I >< »\ (

'l M l( >
I W ( M (!(>

kiiiiiKMi \('i\\ aarl(>(»/.('ii.

Nu is

"/ "^
.) )

^"•" "

./
^., V".'' /'+('/+., /' - '/'":'!• )"+.,/'( '/-.,/' y

In den lanlstoii Icnii iiioucii wij /; (cuoiiovor (j \ crw aai'lno/.cii.

I><'rlial\(', al> iiicii

J 1— -^ {f,
- 1 ) la;, ( 2 .T 7 ) •

^
/' ln<l /, - hu, l\„

>l('ll. ('II l«'(l(>iikl (lal. Icii uvNoliic \aii (li'i),

« + ,

i

+.... + f' = ^> (-5'')

IS,

hui F = /<-./ /;, - , /. 7 (r«^ f ,r^ -1- . . . . -( n%

/j_ /> ,.- „
/"/'^•- + ,'- + - ••• + ."-;

Klaarhlijkolijk is /'„, de maximale waarde (V'v Avaarschijiilijklicid,

de waarde waarmede Jiieii te doen heeft, als ^t =:,?=....==:
f*
= O is.

Ook knnnen wij opmerken dat de gevonden waarde inderdaad alleen

dan eeii(> mei 1*^ \'er,i»-elijkl»ai'e uroolh^ /alliel>l»en, wanneei- ff, ,:?.... »(

\eel klei]ier zijn dan . Immers, y.oodra een dezer getallen de waarde
P

liad, zon dal in l\,. d(>n faetor
/'

7

e 2p

lireiiu'eii, \\al len Lic\-oIü(' on/.er oiidei^lellingeii iiilersl klein is.

§ 15. Zij .r de al'slaiid lol liel I tegiii pil lil .1 i\i'v lijn en rekenen

wij. de leiiüle daarxan =r. '2 n sjelleiide, dal de/e coi'trdi naai xoor alle

pniili'ii op hel eerste sliik de waarde , xoor alle plinten (»p lii-t

/'

II

Iwcedc sink de waarde o , en/,, lieefl, dan is de (•(ttn-dinaal \aii
/'

hel /w aarlepiinl hij de door u', // /// hepaalde \erdeelinjn'

l„' -|_ :^ // + :,,'_^_ .... + (2/> -])///| ".

/'

of. wanneer wij \aii {',\4) gehrnik maken

" + l«-|--^^-| :, y-|_. . : (-2,, -\)(t]

I >e iiildiiikkinu'

/'

J'
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(lic /(Hiwcl iiosilicf als iicunlicr k.iii /.ijii. iiccl't (|ii> aan Ikh' \<'r lif(

y.waarIcjHiiil \aii lid iiiiddrii dcy lijn \cr\\ ijdci-d is. Ilcl i- er dcrliaU r-

om Ie d(»('ii, (!<• kans ic /.oekcii dal df/c al^laiid liissclicii de ;4reii/X'Ji

^ ril 3, -\- (/ •z, iH'urcpcii is.

Om daai'loc Ie u'ei'akeii /jdkii wij, in |)|aal> \ an de \crandcrlijkcii

((, ,? ,", <lie eene \crdcdinusw ij/.c karakicrisecren, andere \eraii-

dcrlijkeii <(',[i', n' iiiNocrcn. en wel duor i'i'nc oriJKjo-Qnj^lt. lineaire

snitslilnlie.

Hel is U(MM)rI(i(»r<l \(i(ti- de eersie {{(^/a^v uimm iI lieden aan Ie nemen

daar de som \aii de (|iia<li-aleii der eoi'riieiënlen J is. \'o(»r de iwc^de

slelleii wij

i'>'=---' a-^^^^~...-^i ,,. . . . (88)
y. y. X

waarin de coëriieiënlen eene reken ie nndiiic reeks xormen en de noemer

y de (mei liel [)osilie\'e leekeii ^-ejKtmeni \ ierkanisworlej uil de >om

van de (|nadrale]i allei' lelk'i's is. Daar dienlen<i,'evolg-e de som \an de

<|nadraleii dei- eoërüeiënle]i ook in (88) 1 o|>levert, terwijl men O

\erkrij,ut, \\ajineer men de prodnelen dei' eoëlïiciënlen in 88i met

de o\-ereenkonisliL>-e eoërfieiëiileii in (87) l>ij elkaialer (»|ilell. niaü.'

men ook (88) aannemen. De eoëlïieiënlei: in de nildrukkiiiiien \(»oi-

y', . . . n' kiezen \\V] w illekeurig, mits zoo dal de i;ciieele rsnbstiliitie

oillio.uonaal is.

Wij lielilien x'oor a' en ^>' de aan,i»viie\en waarden ,u'eko/.en omdat

de \()orwaar(le (^)5) jiu de uiMlaanIe

d' = <) (8lt)

aaniieeml, terwijl Noor alle te pas koinen<le, d. w. /.. aan (8.')i xol-

doende ,ue\alleji, \(»oi' (8(i) kan J2,eselire\en worden

5:= ,-J' (40)
/'

De \ raau, hij welke NcrdeeliiiLfen ^ Insselien ^ en ^ -\- </ ^ liul,

koml dus neer o|> de xraaL:,', i)ij welke \' e rdee linden ,i liul tnsschen

i'i' en (i' -{- (/ i'i\ waarliij dan

</ ^i'

=
'- </

i

an
yjf

is Ie slelleii.

Ileriimeren wij ons llians dal (dke \crdefding'swijze \an de y |Min-

len o\-ei' de lijn üekenmerkl wordl door eeji stel \Naarden \an

(f, /).... III, (Ml (liis ook (daar e.' "j: O is door een stel waarden \an

de uroodiedeii (i' . . . »<', en dal l>ij den o\crüaiii;' \aii de eene Ncr-

deelin«i,sw ijze lot de' andere de getaüeii (/, h, . . . m met \olle eeii-

5i*
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lieden \ ('raiidcicii, de urodtluMlcii [i' . . . ii' ccliler, e\eiials ^f, /?, . . .»(

met zeer kleine \crscliilleii (tpkliiiiiiicii ol' afdalen.

Wij kniiiieii «laai'oni liel (hy^ vestigen ojt al die verdeel iiij>;s\v ijzen,

vüor welke de eei-sle der groolhedeii /?'... ;<' ligt tiisselien twee (>|>-

gegeveii grenzen /3' en /5' -\- (/ lï, de tweede tusyehen y' en y' -\- <l y'

,

enz. Hel aantal dier \erdeelingsvvijzen kan worden voorgesteld door

hd^'...illi (42)

waarin // een zekere coëfiiciënt is, \\aar\an wij de waarde zonden

knnnen berekenen, maar waarvan wij alleen behoeven te weten dat

hij niet afhangt \an de waarden die men voor [ï . . . n' kiest. Dit

laatste ziet men gemakkelijk in \\ anneer men bedenkt dat /?'... (i

lineair van a, h, . . . nt afhangen.

De zoo even besproken verdeelingswijzen, waai'van (42) hel aantal

is, versehilh'n uiterst weinig van elkaar, zoodat wij de waarschijnlijk-

heid /-* voor elke daarvan even groot mogen stellen, en nooi- de kans

dat eene dezer verdeelingswijzen, onverschillig welke, vooi-konit,

mogen schrijven

/> P,/iï ...</[i' (43)

Men verkrijgt hiei'uit de kans dat [ï tnsschen ^' en (j' -}- <I -i' ligt,

onverschillig wat y'
. . . (i mogen zijn, door naar deze laatste groot-

heden te integreeren.

Nu is. wegens de bekende eigenschai) eener orthogonale snbstitnlie

«^ + /5^ + . . . + ff' =z a'^ + if^ + . . . + (i'\

zoodat, met het oog op (39), (43) overgaat in

— — /"/(/''- + •••+ ."'-)

hP,ne 2
dir...d{ï.

Om eene voor de hand liggende reden mag men hier als integratie-

grenzen nemen — co en -|- oo . Derhalve wordt de gezochte waar-

schijnlijkheid, wanneer wij onder k een constanten, d. i. van /3' onaf-

hankelijken coëfficiënt verstaan,

1

of, met hel oog op (40) en (41),

- -^V ^
k'e -'"' dS, (44)

waarin /' (iiiariiaid<('lijk is \an ^.

Wij kinnicn de nilkonisl nog NcrccnNondigcMi door in aannuM'king

te nemen dal // een zeer groot gelal is. Ininiers. zooals gezegd werd,

is y.- de som d-r Iweede niaelileii \an de tellers in (38) ; de bepaling

\an y.' konil dus neer op de be|ialing der som \an eene rekcnknndige
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reeks van de tweede orde, eii wel van cejie reeks met een zeer groot

aantal termen. Men mag bij znlk eene i-eeks met liet lwee<k; verschil

L'' (f. voor de som \'an een zeer groot aantal, // termen, als de

eerste term en liet eerste verschil van de eerste orde niet zeer groot

1

zijn, schrijsen —^ u'^ L.'^ a.

Hierdoor vindt men

en dns, in plaats van (44),

3
^

]^e -" d% (45)

Het is nu ten slotte gemakkelijk, k' te bepalen. Immers, wann(}er

men (45) naar 5 integreert van — 00 tot -|- x , moet men 1 \inden.

Daartoe moet

.' =11/5
n V 2.Tr

zijn, zoodat de gezochte waarschijidijkhcid eindelijk w(»nlt voorge-

steld door

1
1 /^ _ 3.7

u V 2,üï

Mikrobiologie. — De Heer Bp^jerinck biedt, namens den Heer G. van

Iterson Jr., eene mededeeling aan, over: i, De aantastnuj van

cellulose door aërobe mikro-organwnen."

(Medegedeeld in de vergadering van 28 Maart 1903).

Wanneer men in den grond of in de natnurlijke wateren stoffen

brengt, die nit cellnlose bestaan, zooals linnen, katoen of papier, ziet

men dat het grootste gedeelte daarxan betrekkelijk spoedig verdwijnt,

terwijl ook de cellnlose, afkomstig van de voortdnrend neervallende,

afgestorven bladeren en andere plantendeelen, in de natnnr si)oedig

geheel of gedeeltelijk vernietigxl wordt. Ook is het een bekend feit,

dat de humuslaag in de oerwouden eene l)egrensde tlikte bezit, doordat

de afname jnist gecompenseerd wordt door den aanwas, die het

gevolg is van den blad val. Het onderzoek leert, dat deze chemisch

zoo bestendige stof daarbij door mikro-organismen omgezet wordt.

De waarnemijigen van Mitscherlich, ') Popoff, ') v\\ TiianiKM, '')

^

1) Ueber die Zusammensetzung der Wand der Pllanzenzelle, Monatsber. d. beil.

Akad., 1850, p. 102.

2) Ueber Sumpfgasgahfung, Arcliiv. f. ges. Physiol., 1875, Bd. 10. S. 113.

3) Sur Ie bacillus amylobacler et son role ilans la pulréfaction des tissus végélaux,

G. R. t. 88, 1879, p. 88. — Identilé du bacillus amylob. el du vibiion butyrique

de M. Pasteur, C. R. t. 89, 1879, p. 5.
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1' Vl'PKIM'.U, ' \ A\ Sr.M s - dl Xoor.ll (lic \;lll lloi'l'l', SkVI.OK '
I ('II \;lll

( )mki.i \Nski 'i Itcw ('/,(!! . (I.il <li' cellulose kiiii Wdidcii ;ir;ii'lii(iki'ii

(l(i(ir aiiacrolie Itaclcrieii. icrwijl (laarWij iiiclliaaii <'ii kiMtl/.iinr dl'

walcrsiof ('Il Isoitl/.iiiir Niijkoiiicii cii t(>\('iis a/ijir/.inir en IkiIci/.iiiii'

Wdrdcji l:('\oiiikI- I" <!<'/.(' iiKMicdccliiiL!- /.al Wdi-dcii aaiii:cl(Hiii(l. dal

de (•('iliilox- (Mtk (l(Mti- acroltc liaclcrii'ii lol oplossiiiLi' kan worden

liclu-aclii. In de eersie |ilaal> Meek lid. dal de/.e slof als kodlslof-

lii'oii \(>(>r deiiilriliceereiide liaclerit'ii kan dienen en daardoor nid

Liroole snelheid lol \ei-d\\ijneii lid M-atdil kan wurdeii. .Maar ook kon

worden aailli'elooiid, dal cellnlose als koolslofvoedsel xoor gewone

aoi'olic hacleriC'ii licscliikl is en IkicwcI de o|tlossiiiL;- dan lanu/.anier

"•csciiicdl, is o(d\ hier de aanlaslinii' Imileii twijfel. I )(' oin/elliniis-

pi'üdnclcn. die hierhij uil de cellulose oiilslaan. spelen een rol l»ij de

\o(.Mlinü,- \"an andere inikroNcii. I>e|>aaldelijk xan de spirilleii. /oodal o|»

liet geltrnik xan (•cdliilose als koolslorhron rcnc clciianle o|>lioo|)iii2s-

jn'oof voor dc/.c laalsje oruanisnicn kan i>(\uroii(l worden.

Tei-xvijl de aanlasiinii- der cellnlose door anaerol»e. /.(towcl als

door acrohe liacterii'n een /.wak alkalisch mediniii xcreisclil, kan

ileze slot', l)ij xoldoeiide aeralic. ook in eeiie /wak /ure (nnLi'c\ iiiu'

woiilcii oiuu'c/el, n.1. door \ crscdiillcndc scdiiinnuds en iiivcclii'ii \an

li(K>o'ei'o rnnii'i. I)il werd in |(S.S() door dI'. I)M{v aanu'clooiid \oor hel

Li'cslachl I'(':/:ii en hel/eH'de werd door \crschilicndc lalciv ondcr-

zockcM's ook \oor andere scdiiininels u-c\onden. waarltij de aanlaslinu'

siceds l»l('(d\ Ie Wernsieii o|> een cn/,vinw (M-kiiiLi'. Ilicr /nllcn wij nil-

ccn/elleii lio.' hel Nciinoucii \an scliiininels om cellulose aan Ie laslcii,

niel. /ooals ineii uil de Itesiaaiide ülleral iiiii- /(Mi o|iinakeii, sle(dils

aan enkele soorleil loekoinl, maar eiiie in de/e uroep /eei' alucmeeii

Noorkomeiide eii:('n--clia|i is.

Ten sl(»|le woii-ch ik nou op Ie m 'rkeii. dal ik mij hier iiilslni-

leiid mei de aaiilasliiiu' <\c\- /nivcre cellulose /al Ue/iuhondeii en niel

niel de o|»l(»ssiiiu \an den \crlionlen en \crkiirkleii celw and. w aarltii.

1) [ji'\)ry Crlliiloscvci-.laiiiiir.:', ['..M'. (I. <!. (II. (i. I!l 1'). I SS-J. S. '.t'.l'.l. ICh.T

(Icliiiloscir.iliniii;..,'!'!!. lit'i-. I!il. l'i, ISS:*,, S. [TM. L'chrr die SiunpriiiisiiMJiiiiicj;

iiii Sililaiimn' ilcr Triilu'. Siiniitlf ii. Kloakcii. IJ'ji'. IM. !•», !ss;{. S. I71(».

•') IJijilia;ic li)l <li' ki'iiiiis (Ier ri'lliilo.>',',i;-isriii;-. l'i'di'fs'liiil'l. lii'cMi ir<l-. Ie Li'idi'ii,

IS'.IO, (waaiin ccii /('cr v(ill<'ili;j: lilli'ralinir ovciv.iclil ).

•') l'clicr ilic ( ï.'iliniiiL'' (l"r ( '.i'||iili)>c mil i'.iliiiiii.;- vmi .MrlJiaii ii. KMlilciisiiiirc,

Zfitsclir. r. I'liys. Cli. IM. K», jssii, S. i(>l.

') Sur 1,1 rrniK'üialidii ilr la (•clliildsc. i'.. 11. I. IJl, ISliri, p. (i."»;!. Sur iiii

fcniK'iil i\i' la (•i'llnlosc. ( 1. 11. I. lJ."i, |S!)7. ji. UTd. Sur l.i rcniicnlalioii ccllii-

lo-ii|iic. C. l;. I. 1-J."., JSIlT, |.. Il:!l. l'cli.T ,lir (i.iliiiiirj il. •iCrIliil.. SC. Cnilrlil.

1. H.ikl. .\ii!. II, l;l. S, \<M)2, S l".i:{.
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zooals vooi-iil lilijkt uit de oiKhT/^ocIviji^i-cii van IJ. IhiriK, . u, ,|c

eerste plaats lioojiore fiiii^ii werkzaam zijn.

1. I)i ,l,liihtslli,;l run crlliilns,' ,h„,r ilmilrij'irnmiilr h,irhr'h,i.

Mkiski/-') oiH'fl in 1S7I ,,|,, ,|ai l,a,-i.-ri(-)i in i.-ciiu ..onli.irli.-i.l van
• •<'lliil<»s<', nilr;ial lol inli-id rcdncM-iTMi, Inj lic..!'! ,|,,< ,,.((!> dcniinli-

t'ali'' iii <l<'ii i-iiiinsleii ziji des woord.- ni.-i (•cllulosc jrecc.iislaiccrd,

maar inl zijne korte aaiileekeiiingen is de iniicliiJMLr zijner jiroel' «.f

de aard van de uehi-nikte eellidose jnel af te leiden. Dkiikk \in V ireefi

in l»ij7 mei nadruk op. dal liij occji denilrilicaii.- ni.-l \laMr/..-|>

heeft kunnen waai-nemen en ook aan Omki.ianski 'I. e.; i> lici \nurv>

ontgaan bij de UesludeerinLi \aii de (•.•llulosei.i.stiniicn. 1 )e/.e laal>lr

oiKk'rzoekei- gelu'uikl \()(»r liel vcrknjLicu der nielliaan of \\ater>lof-

Ldslinu' uil cek'uhtse. als shk-lofvocdsel auinioni -idfaal of ammo-
ninmpliospliaal, terwijl hij (.ok somtijds asparauine, pepion, vlee>eli-

e.xtraet of eeji mestdeeocl toevoegt. .Merk w aard i.izcrwijze heeft hij

echter niet met nitraat gewci-kt, had hij dil gedaan zoo zonde hij

bemerkt hebben, dat de aard van hel proees geheel gewijzigd w^ordt,

want infjlaats van de waterstof of methaangisling treedt dan denitri-

ücatie op, welke gekenmerkt is door de productie vaji vrije stikstof

naast koolzuur.

Hij een \ roeger onderzoek '') over o[)hoopingsproeven met denitri-

iiceerende bacteriën heb ik aangetoond, dat deze aërobe organisineii

vele verschilleiide organische stolfen met behulp van nitraat of nitriet

buiten toetreding van lucht kniuien o.wdeeren volgens de formules :

5 C + 4 Iv NO, + 2 ll.,() = 4 K ][ CO, + 2 X., -\- ('O,

3 C + 4 K NO., + 11.,0 = 2 K 11 VA), + K, VA), + 2 N,.

Denilrificalie werd geconstateerd met lactaten, tart i-at en, ei l raten, malaten,

acetaten, glucose, amvluiu, asjtaragine, gelatine, \leeschboinllon, melh\l-

eii aelh vlaleohol cii hel Kiu' daai'om voor de hand te onderzoekeJi of

ook eelluiosc al> koolstofbroji bij d<' denilriticalie kon gebruikt

worden, hetgeen werkelijk het geval bleek te zijn.

x\lvoi-ens tot de beschrijving der ijirichti]ig mijnei- pri>e\"eii over te

gaan, wil ik eerst eein'ge opmerkingen o\er de gebruikte celinlosc

laten \ <»(uafgaan. Meental werd Zwcedx-h tilt reeipa|)ier genomen. Hoe-

') Die Zorsc4zuiig.ser.^clifiimn2<'ii des Irlüjzes, Boiii?! 1878.

'-) De la pull éfacl ion proiluile pai les l)actéries on piésenr-e dos iiilrales niealiiis

C. R. l. si, 1870, p. «kJIJ. Nitiilhildiing dmcli Baclenoii, Berielile, lid. 8, 187."., S. \i\X.

•*) Ro<-lieiclies sur la réduclion des nitrales, Aiin. agron. t. 23, 18ÏI7.

') V.\N Itkrson, O|j]i()opingsproeven met deiiiliifieeerendo ltaeleri«"n Verslagen der

Kouiiikl. Akad. \an Weteiiscli., Afd. \\\<- en Natuuik. Juli VMii.
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Wel dit jiapitT met verdiiiidi' Jodiiiiiioplos.siiig eeiie zwakke lihiiiw-

klenriiig geeft, bleek iicl oii mogelijk te zijn de daarbij betrokken stol"

door iMtkoken met water weg te iicnicn; ook hel zoogenaamde //zet-

meelvrije" en met lluorwatcr«tot' gezuiverde i)apier van Sciileiciieu

en Stiiri.L vertoonde dezelfde reactie. Somtijds werden linnen en

katoen gehiiiiki, welke weefsels eveneens mei \erduiide jotlinmoplos-

sing eeiie blauw kleuring vertoonden; alleen watteji gaven deze reaetio

niet. De geringe verontreinigingen, die in de door mij gebruikt(>

cellulose voorkomen, waren echter vooi- mijne j)rocfneniingen van

gcene beteekenis, want de aantasting van den cehvand werd beoor-

deeld door de veranderingen, die bij het mikrosko])iscli onderzoek

werden waargenomen

.

De besie resultaten verkreeg ik met een |>a|)ierj)ai), die bei-eid werd

door Zweedscli lillreei-|)a|)ier in duinwater lijn te wrijxen, xvaarbij

zorg gedragen werd, dat deze pap 2''/o cellulose bevatte.

Om nu eene flinke denitrilicatie met cellulose te verkrijgen, Avordl

eene flescli van ongeveer 200 Ccm. gevuld met het volgende mengsel

:

Duinwater 100, pa|)ier 2, KNO, 0,25, K.,HPO, 0,05,

en jui wordt geënt met enkele cM\ grachtmodder.

De flesch wordt, oj) de wijze, die in mijne vorige verhandeling

beschreven is, tot in de hals gevuld om luchtloetreding buiten te

sluiten en men cultiveert bij 35°.

Na ongeveer 8 dagen is de werking merkbaar, maar eerst na 12

dagen is flinke gisting ingetreden, waarbij de cellulose door de ont-

wikkelende gasl)ellen omhoog gedreven en eene hoeveelheid vloei-

stof door het slijmerige schuim uit de flesch geperst wordt, terwijl

het papier door de stop w^ordt tegengehouden. Aanvankelijk kan

men bij het |)roces sterke nitrietvorming waarnemen, maar spoedig

nemen nitraat- en nitrielgehalte af en na verloop van ongeveer 15

dagen zijn deze verbindingen \'erdwenen. Men schenkt nu de \loei-

ötof voorzichtig van de cellulosepap af, hetgeen kan geschieden zoiider

noemenswaardig verlies van pai)iervezels, doordal deze gemakkelijk

samejiballen. Daarna vult men de flesch geheel aan niel tle volgende

vloeistof:

Duinwater 100, KNO, 0,25, KJIIM), 0,05.

liet pi'occs begint nu veel sneller dan i>ij de ecM-sle culluiir, liet

nitraal xci'dwijnl in 4 of 5 dagen en door d»v.e bewerking eenige

keeren Ie herhalen, kan men steeds sneller denilriliceerende culturen

verkrijgen, watirmedc men ten slotte in 1 of 2 dagen 0.5 gram
KNO,, in een volunu; van 200 vM\ tot MMdwijning kan brengen.

Deze wijze vaji wei-ken is te verkiezen boven hel toevoeuen eeiier
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nieuwe hoeveelheid KNO^ aan de oorsproiikelijive cnlliiiir, daar men

dan niet meer dan ± 7.^ 7o ^^^^^3 (gerekend ten o[)/.ielite van de

iioeveellieid gehniikte vk)eistof', <L i. '25Vo gerekend ten opziclite van

de ccUidohc) lol Nci'dw ijniiig kan hrcngen, daar liet itroccs dan slil

ge/el wordl door het gevormde alkali.

En( men nu uit de sterk denitriüceerende riiwculliiiir in ecne

gesteriliseerde vloeistof en ciillixeert men overigens onder dezelfde

oinstandiulicdt'u als l)o\-eii, dan hcgint de werking veel sneller dan

hij de eerste ruwe proefneming, terwijl daarhij dezelfde verschijnselen

optreden. Zelfs hij eene tienmalige herhaling der overenting kon geene

verandering in de intensiteit van het pi'oees hemerkt worden.

Hehah'e papiei' hlckcu (xtk ruwe \'lasvezels, watten en liuiicii (Iciiilrili-

eatie te kunnen geven, daarhij werden de watten het moeilijkst aangetast.

Met houtzaagsel of turf kon geen denitrifieatie worden geconstateerd,

terwijl de heer A an Senus (1. c. hlz. 104) evenmin aantastiiig van

houlcellulose door echte anaerohe l)acteriën heeft kunnen \\'aarnemen.

Deze hidtengewoon moeilijke aantasting xm\ hontceHulose buiten toe-

treding van lucht, is, zooals ook deze onderzoeker reeds heeft opge-

merkt, wellicht de sleutel voor de verklariui»- van de vormini»' van

huminstolfen, ^'een, bruinkool en steenkooL

De ^'erspreiding• van de bij de denitrifieatie van celhilose betrokken

mikroben in grachtmodder moet eene zeer algemeene zijii, daar ieder

door mij gel)ruikt monster de daartoe benoodigde kiemen bevatte.

Hoezeer ook in den grond zeer algemeen verspreid, schijnt daarin hun

aantal i)er cM\ toch geringer te zijn, want bij het gebruik hier\an

als infectiemateriaal, treedt het proces later in. Ook in zeewater,

afkomstig uit de haven van den Helder, werden steeds mikroben,

die met cellulose aanleiding tot denitrifieatie kunnen geven, aange-

troffen ; in hoeverre deze met de landvormen overeenkomen, is noo-

niet uitgemaakt, maar ik wenscli in 't l>ijzonder de aandacht te ves-

tigen o\) het feit, dat, tenminste aan de oexers van de zee, cellulose

door denitrifieatie kan verdwijnen.

De veranderingen, welke de cellidose bij de denitrifieatie onder-

gaat, zijn gedeeltelijk reeds met het ongewapende oog waar te nemen :

tle witte vezels worden spoedig oranje gekleurd en de weinig samen-

hangende i)ap verkrijgt eene slijmerige consistentie. Mikroskopisch

blijkt, dat reeds vrij spoedig na de enting sommige vezels door een

l)acteriënslijm worden ingehuld, terwijl dit na langdurige cultuur met

nagenoeg alle vezels het geval is. Aanvankelijk is binnen dit slijm

de geheele vezel nog zeer duidelijk zichtbaar, maar langzamerhand

valt deze tengevolge van de aantasting geheel uiteen in losse fibrillen

en ten laatste \'indt men nog slechts enkele stukjes cellulose terug ofkomt
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(Ie \('/('l Li'('li(M'l |i)t \('nl\\ ijiiiiiii' liu'. 11. ZcT ()\crliiiL;<'inl w'ordl (Kv.c

aaiilasliiiii- «Ier ccliiildsc. wuiiikmt iiicii, in plaals \aii ijapicrjiap. stroken

lilir('('r|»a|»i('r uchniikl. I )o(ii- licriiaaldc malen nieuw nili-aal loc ic \ ncucn,

kan nicn dan li-nslditc Waciciit'inlie/en oxcrlKHiilcn, ilic noü' xolkonKMi

dl' \(»ini der |ia|ti('i>li-<tken l>e/,illen. maar waarin men slcclil-- ver-

spreide, ifi liUrillcn uiteengevallen of 1102 verder aan,uelasle ve/eLs

aanlrcTt. |)aar. /.(Htal> wij hoven vermeld liel)l>eii. de lionislot' niel

door denilriticeerende Itaeterii'n worilt aaniietasl . vindt men <le weiniu-e

i'in,u-. >|iiraal- en siippelv aten. die liet liltreerpapier aK veronti'einiuinu'

Iteval, onaajiiielasl in dit slijm leriiü-. l""i,u-. '2 «icefl liet Iteeld van

Ivvi'c slei'k opuelosie |iapierve/.els [it) en eeiuue niel aaiiuelaste lionl-

elenienlen \J. 7 en d), die in dergelijke vlie/en worden aan «i'el rollen.

De liassen, die hij de deiiilrilieatie van eellidose vrijkomen, en

waarvan eeniui' liters w erden ver/.ameld, hlekeii uilslnilcsid h' heslaaii

uit sliksh»!" en kool/mir, ueen >poor waterslof, melliaan ol" slikslof-

oxvdnul werd aaiiLict rollen.

Wal de mikro("»r,uaiiismen hetreft. die hij dit proces heirokken

y.ijii. /.oo ]ieemt men mikroskopisidi in iiel uenoemtle haeleriënslijni,

<lal int eeiie /eer lijn korrel i,u<' sid)s!:;ntie heslaal, /eer kleine, slaaf-

vornnüe haehM'iC'n waar (liu'. Ij en verder kan men in <le eiillurcMi nog"

iid'usoriëii, amoeheii, monaden, sj>irilleii, andere kleine haeleriën en vihi'i-

unen onderscheiden; urootere staafhaclei'iën eii spoi-eiivorniers werden

niel aanü'elroHen. Dal de hij hel pi-oces helrokkcn haeleriën geen sporeii-

vormers /ijn, hieek ook daarinl, dat geen gepaslenriseerd iiialeriaal

van welken oorsprong ook : grond- ot' grachtmodder, lol denitrilicalie

met cellulose aaideidijig kan geven.

\ ele |troerneiningen /ijn verrichl om de hij de tieiniriticalie hetrokken

haclerië'ii Ie isoleeren, ecliler steeds mei negatief" resullaal. P)ij nil/.aaiing

op V leescligelaline en cultuur hij 24\ verkreeg ik meermalen reincnl-

Inren van l'><icillii-< shiliifi m:( vt. en la;iivi., welke haeleric ook in die

gevallen, waarin aiideie denilriticeerende haeleriën aanwezig waren,

in groot aantal werd aangel rollen, /(»odal de denitrilicalie niet eellnlose

eene nieuwe oplioopingsproef voor de/e h"langrijke >oort hlijkt Ie /ijn.

Hij liet gehriiik van vleescliagar ot' van een der v olgeiide ciiltiiurhodems :

Diimwaler lOt». agar 2, iialr. lactaat 2, KXO^, 0,05. KJIPO, 0,05,

„ „ glucose 2. KNO, 0.05. K.JIPO, 0.05,

en ciilliiiir hij o5 werden naast II. slnlzi-ri nog andere hacteriën-

soorleii gevonden eii hijiia altijd waren dit ook ilenitriliceerende.

Ze<'r dikwijle trad een slijmerige kolonie van een onhewegelijke

iiiet-sporeii\oniieiMle (lel I i t i'i liceerciide hacterie op den voorgrond,

terwijl iii aiid<'re Lievalleii een /wak deiiit riliceereiide kleiiK' sjiiril
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Ivoii \\(»r«l('ii .L!('ïsnl('('i-(|. .Md Liccii (Ic/.cr soniK-ii en iiicl l;'c<'II

(•()iiil»iii;ilic (la;ir\aii k(tii cclilcr ltlij\ ('inlc (Iciiilrilicali»" iik-I |ia|)ici'

worden xcrkiM'Licii. /.cltV lid niwc iii('|il;>cI. /.ooals lid i)|i de

|)lal('ii opkwam, was daarloc uid in siaal. hal i\i'/A' liad('i-i('ii ccji

tijdelijke, /wakke uasoiil w ikkeiiiiu' konden \ci-ouiy.aken. Iidii-een mij

aan\aid<elijk {\iHH\ Ncnnoeden. dal de aanla>lin,ü' iU'v cellnlitx- dinir

UCWOIie dellilrilieeerende hadei'ii'n nidli-elijk W a>. moei wo|-(|eil l(»eLi('-

sclii'cwen aan de in de (-('llnlox' aanwc/.iii'e i<leine lioe\ce||ieden \an

veronlreiniLiinLicn. Tocli meen ik Ie mo<;'en aannemen, dal wij liiei-

jHd met een anaërobe, maar nid een aerolx' l>aderi<' Ie maken lielihen

en wei \-oore('r>l. onidai alle hekeiide denilriliceerende liaderÜMi

aerooh zijn en --leclii-- in IcLicn woord iulieid \an salpder anaerool»

werken, in de Iweede |ilaals, omdal indlivleenlilanw nid ,o('i*(Mlnceerd

wordl, wainieer lid wordl toogex'oeii'd aan een medinni, waarin

cellnlose denil riliceerl, lerw ijl i]i eullni'en \aii de hekende anaei'ohe

de/e NorWindiiiLi' sleeds onlklenrd wordl. Wij moeien dns liiernil

('oncliidceren, dat de hij de denili'ilicalie dei' cellnlos»-' lidrokken

itaclerie Jiid op d(^ i>('l>rnikle \oeding-sl)odeiiis opkomt of daaro[)

onmiddellijk /.ijn denilriliceerende eiu-ens('liap[K'ii \'ei-liost.

W'i'gelijkcn wij nii de waterstof en methaaiigisliiig met de

denilriliealie, dan \ inden wij de volgejide pnnlen \an verschil:

1". Hij de waterstof en de mdhaangisling /ijn kool/nnr en water-

stof of küol/nnr en melhaan de gasxormig onl w ijken<li' prodncleii.

2". Daarhij moet krijl aan de cnlliiren worden loegevoegd. ten-

einde hel gexoi'mde holer/uiir en a/ijn/nnr ie nenli-aliseei"en. terwijl

in ons ucwal kalinmcai-honaal ml de ^alpelei' ueNormd wordl en

zich geen \lnchlige /nren laleii ainloonen.

3". Die processen hehhen plaal> in <'en medinm, waarin snifalen

lol 11,S knnneii gerecliu-eerd worden, /oodal daarin meili\ h'cnhlanw

ontkleui'd ^\or(ll. Hij mijne pi'(»efnennngen is snlfaalre<lnclie geheel

nilge.-kdeii. zoolang er nog sporen iniraal of nilrid ;ianwezig /ijn.

4". De melhaan en walerslotgislinji' woi'den xcroor/aaki door he-

trekkelijk groole, goed gekaraklei'iseerde sporen\ormei's. on/e deiii-

li'ilicatie dooi- /eer kleine. niel-sporen\orineii(le hacleriën.

De snelheid, waarmede de eellidose hij de denilriliealie N'erdw ijiil.

is omstreeks de/elfde als die hij de melhaan of w alersi(tfgi>,|iiig dc/cM-

stof. Zoo kon ik in een \oliime \aii -^lOO c.M'. in 1 iiiaaml lijd,

hij hel gehruik \aii 'M urani 1\X().,, <S gram cellnlox' lol op eenige

\(V.els na \olkonien lol xcrfiwijning hriMigeii. De hoeveelheid K\()^,

die iheordisch liier\oor vereischl wordl. hedraagl slecht> 24 iiram :

dat er meer nilraal Lichriiikl is, wordl verklaard uil hel feil. dal een

deel daar\an, hij mijne w ij/e \ an w la-keii, mei de nilge[)erste \ loei-
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slof \crIoreii üiiiu'. ( >mi:i,i anski Itraclit iiicl lidiiilp \aii de walci'slof-

fj:isfiiig- iii een xoliiinc \aii .'> I.ilci', in .T
'.^ iiuiaiul, 41,B gTam celliilose

tol oplossiiiii- i>ii in een xolunie \aii onu'eveer 1 Fiitcr in 5 maanden

zfc 12 ürani, welke snelliedeii dus niel de d(M»i' mij <i,ev()Jiden waarden

\()(>r de deiiili'iliealie. oN'ereenkomen.

Teiïcnover de denilriliealie \an saipoler onder den inxioed \an

Cellnlose staal hel helan.urijke feit, dal in leueiiwoordiuiieid van de/.e

laatste stof de nilrilieatie van animonnimzonlen en van nilriet oiner-

anderd kan dooruaa"- /-o^^ds reeds is aangetoond dooi' Omelianski 'j,

die hel nilriellernienl op pai)ier enltivcerde. Het bleek ons eveneens,

dat wanneer eene geringe hoeveelheid cellnlose (ongexeer (),()5"/„) in

e(Mie dunne laag van een der volgende cnllunrvloeistoil'en :

Duinwaler 100, NH.Cl 0,05, K.HPO, 0,05,

„ „ KNO, 0,05, , 0,05,

Averd gehracht, na enling met grond, niti'ilicalie \ïx\\ animonium-

zonlen zoowel als \a\\ nilriet werd waargenomen.

lleeds in mijne vorige verhandeling heb ik er op gewezen, dat

nitriliealie en denilriüeatie naast elkandei" in tningrond kninien voor-

komen en dat de aeratie beslist welk van deze processen O}) den

voorgrond (reedt, dezelfde gevolgtrekking kan dns nn gemaakt wor-

den voor cellnlose als bodemmateriaal. Eene nadere beschouwing-

leert cx'enwel, dat niet in hetzelfde deeltje de beide processen gelijk-

tijdig kunnen o|>lreden, maar dat hierbij een localisatie moet plaats

vinden, derwijze, dat in het deeltje waar nitrificatie oi)treedt, sterke

aeratie noodzakelijk is, terwijl een onvolledige Inclittoetreding juist

voor het tot stand komen van de denitrilicalie noodig is.

Gelijk reeds vroeger is oi)gemei'kt, heeft bij de denitrilicalie in

tegenwoordigheid van cellulose eerst nitrictvorming plaats en daar

cellnlose de oxvdatie van dit nitriet tot nitraat volstrekt niet tegen-

houdt, zidlen deze beide ])rocessen, naast elkaar verloopcnde, tot een

\()orldin-end \-ei'dwijnen der cellulose kunnen aanleiding gex'eji.

Wij zien dus, dat deze processen de cellulose in den bodem en in de

wateren tot vei-dw ijning moeten knnnen brengen, waardoor de groole

beteekenis daarvan xoor de zelfreiniuiiiu- en voor de biologische znive-

ring \'an afxaiwalei' bijzonder (hiidclijk \\(»r(h.

2. I)i' dcrolx' (KinldsiiiKi i'dii ccJliihisi' (loof /xfc/cr/'i'n.

(h\\ op de boveid)eschre\('n wijze inlrilicalie in tegenwoordigheid

\an cellulose aan Ie toonen, mau' slechts eene u-eriniic hoeveelheid

'-) Kleinere Miltoilungcn lihcr Niliilikaliunsmiki-olioii I, Clcnlrhl. f. Bakl. Abl. II,

Bd. s, 1002, S. 785.
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(lezer stof (=t 0,05"
oj aanwezig- zijn, bij het geliniiiv eener «irctoterc

qnantiteit, Uijv. 2"/„, verandert de aard van liet proces volkomen.

Dit moei worden toegescluvveii aan eene sterke aantasting derccllu-

lose door aërobe bacteriën, die in liet laatste geval |>laats lieeft en

waardoor eene groote hoeveelheid oplosbare oi-ganiseiie stof ontstiuit,

die de nitrificatie onmogelijk maakt. Men kan dit laatste verschijnsel

hot best waaniemen, wanneer men gebruik maakt van hot volgende

('idtiinrmodium :

Diiinwaior 100, i)apior 2, Nli.Cl 0,1, K.,111M ), 0,05, krijt 2.

In plaats van NH/U kan men ook KNO._, (0,1), KNO, (0,1), |)ep-

ton (0,1) of MgXH.PO^ (in onbepaalde hoeveelheid) toevoegen. Men
cultiveert bij 28—35° in EiiLENMKUER-kohen in eene laag van 0,5

—
'J

cM. <likte, dus onder zeer aërobe omstandigheden, zoodat men bij het

gebruik van KNO2 of KNO3, althans in den aan\ang, geen denitri-

iicatie te verwachten heeft.

Gebruikt men als infectiemateriaal grachtmodder, dan neemt men
na 5 of 6 dagen reeds Hinken groei waar, terwijl de cellulose oranje

gekleurd wordt en zelfs na 3 of 4 \\ekeu tot eene dunne brei kan

uiteenvallen. Mikroskopisch blijkt, dat men dooi- dozo proef, behalve

de cellulose-oplossende bacteriën, eene zeer rijke ophooping \an

spirillen verkrijgt, die echter zelve de cellulose volstrekt niet aan-

tasten (fig. 8). Ik heb deze proefneming n.eermalen herhaald en steeds

met hetzelfde resultaat, de culturen bleken altijd bijzonder rijk aan

spirillen te zijn en daarbij werd eene groote \erscheidenheid in

soorten aangetroffen. Meestal werden Aorschillcnde soorten in een-

zelfde cultuur gevonden, groote spirillen met meerdere windingen

naast kleine zeer bewegelijke, maar somtijds gebeurde het ook,

dat het bij beschouwing onder den mikroskoop scheen, alsof

men met reinculturen van bepaalde spirillen te maken had ; dit

verschillende resultaat staat ongetwijfeld in Ncrband met den aard

\an de kiemen in het gebruikte infectiemateriaal. Dikwijls treft men
echter naast de spirillen, infusoriën, monaden, amoeben, en kleine

bacteriënsoorten aan, somtijds ook staafbacteriën en si)orenvormers,

maar steeds blijven de spirillen de OAorhand behouden.

Ent men dergelijke culturen in hetzelfde steriele medium over,

dan blijft het hoofdkarakter lietzelfde, maar de groei treedt sneller

in en meestal worden ook de spirillen tot een geringer aantal soorten

beperkt, zoodat men ten slotte dik\vijls eene enkele soort overhoudt.

Hier is het wellicht d(? plaats te vermelden, dat eene ophooping

van si)irilleu ook o[) andere a\ ijze kan \erkregen worden, n\. door

gebruik te maken ^an eene voedingsvloeistof der volgende samen-

Rtelliuü;

:
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Diiiliwjilcr h><>. (•;ilciiiiiil;icla;il 2. |m-|iI(.ii ( (.O."). K J 1 1 M), ().< I."),

<li(' U't.'ïiir<'t'l('('r(l wmtli iiK'l ('cii wciiiii:' Lirnclitiiioddcr.

Hij l(Mii|i('r;iliir<'ii \;iii 'iS M7" en ciilliiiir in l'jUi-KN.MKvr.K'-koKfii

Noriiicii /.icli lii('i-iii >I('(mU iMiili'iiLK'w imhi rijk<" >|>irill('iiciilliir(Mi. Ilcl

/.nii cNciiwcl oNcrIiaasi /.ijii hicniilat" te leiden, dal lacliinl als N'oorhij-

Liaand al"l»rekinLi^]ir(»<liicl ili'v cellnld^e dpireedi.

IV'liaK e ddor den sicrkeii inikrohenLïroei i-> de aanla>linu' ^l^'y cellnloso

(tok aan de \e/,el /.el\c nlikl(»^k(»|iis(•|| /,eer dnidelijk waar Ie nemen.

IlierhiJ /.iel men. dal. e\enal> in liet ucval \an de denili'ilicali(\ <l<'

\c/.el ddor een l>aeleri('n>lijm woimIi iiiLicIndd. waarin men sleeds eon

/eer klein staafje en somtijds een ,Lir(»oten mikrokok aanti-el'l, \\elk<"

laatste o\t'riu('ns /elf <le eellidose niet aajita^^t, maai' de o|»lossiniLi"

door de kleine Wacterie /eer l)e,uiui>liut. De aantastinii' heeft oji^e-

twijfeld door liet (MM'sluenoemde slaatje plaats, want somlijtl^ liel)l>en

wij cnllnren \ei'kre<ieji, die uilsliiileiid de/e soort l)e\;itteii.

Dat de aantastjnu' hier \'olkoiiien aero(»l) plaats heeft, x'olut iiit de

waaniemin.U', dal /ij he.uinl aan de opjtei'vlakte der enltnnr en ook

exen uoeil plaats heeft, \vanneer in eene /eer dunne laau' w()r<lt Li'eeni-

ti\ eerd.

Door de oplossinu' «Ier eelliilose kan het /nnrstof\('rl>riiik in de

cidtnren /oo ui-oot worden, \'ooi'al hij het üehruik \an dikkere Imlicii

cellnlosepap. flat aiiaerohe proce'^sen mo,iielijk \\(>rden. !> er dan

no'j; nitraat of nili-iet in de ciilliiiir aan\N'e/i,U', dan /al deniliitieatie

inti'cden, maar wanneei' de/e \ci-liiiidiniien wals onlleed /ijn of

wanneer oorspronkelijk eene andere >iikslofl)i-on \\ as toeuexoe^d,

dan worden de walei'slof- eii iiielhaanLiislinii- moiielijk". Jn hel laatste

p,eval neemt men dan mikroskopisch de /eer karakteiistieke slaafjes

met ko|)sporen waar. die /ieli te,U(Mi de \('/els oplio(t|(eH. In dit

anaërobe sta(Hnm worden <le spiriUen lii-oo lendeels xei'droniz'en. maar

de aanta^^tinii' is nii xcel --lerker dan toen /ij iiitslnilend aerooh plaats

had, /oo<lat <le pa|)ierpap in ]<orlen lijd urooleiideels is opüciosl en

een iiacteriC'nslijm achterhiijft.

l)ij het li'ehrnik \an üroiid in plaal> \an urachlniodder al> iiileetie-

malei-iaal, neemt men in hoofd/aak de/elfde Ncrschijnseleii waar. alleen

\ iiidl men dan niet die xcrscheidenheid in spirilleiisoorteii, welke

met uraehl water woi-dt Li-eeonstaleei*d. Meestal treedt nn een korie,

dikke. Licl<(n'i-elde s|)iril. met eene halxc w indinu'. ^lerk opdeiivoor-

Liroiid en ik hen er in ücslaai^d de/(.' soort, die ook ree<ls \ rocLi'er

i> waariicnomeii 'j in reincnitiiiir |e hreiiiicn.

( )ok met /eewater wei-d hij de/elfde proefiieiiiini:' eene aanta^tinu'

") 1{i:i.iki!Im:k lehrr <.li;/..nili(.|iliilr >n(i<.lMMi. CciiliM. 1'. il.ikl. .\l.t. 11. l'.lOl

M. 7, S. C)7J.



( 817 )

(\i^\' (•t'lluloso LTfcfnisfatoord en iii»'rl<\\"aur«liir«'r wVy.i- ex «mum-ii^ im-ik'

oplioojiiiii:- \aii \<'i-scIiiII('iMle sooi'frji \aii s|tirill('ii xoi-krctren. Octk «laai'

kan i)i liet aiiai'i-ohc siadimii ile aaiila^liiii: |»Iaal> \iii<lcii duoi- ccii

anaeroheii sporoiivoriiioi-. die veel overceiikoinsi mei do Uacifiicii

der waterstof- eii iiK'tliaaiiiiisiini: vertoont, maar daarvan tocli in \<>riii

verscliillen<l is.

In de isoleerinu' \an de l»ij do aeroUo aantasiin;^: Ix'lrokken Wade-

riën lien ik evonniiii geslaa,ud als in het Uovenhesehreveii geval \an

de denitrilieatie. l)ij nit7.aaiin<i: o|) vleesehgelatine of vleeseliairar kwa-

men tal \an verscliilleiule baeleriënsoorteii op: //mti-fscri/fcn, Ji. co/i

coini))>ni<\ B. s>/h((/is, B. nu'Si'idi'i'iriis en verseliillendo mij oni>ekeinle,

niaar ueen dezer soorten en ireen combinatie daarvan was in >iaal

in het beschreven enltnnrmedinm de cellnlose aan ie lakten.

Het aldns üewonnen resnltaal. dat cellnlose kan \voi-den aanur-ia-^t

door algemeen in de iialuur \('r>proido, aerobo bacteriën woi-dt (»|»

eene bijzonder overtuigende wijze bevestigd door de volgende proef-

neming :

In een gla^doos brengt men twee schijven Zweedsch liltreer[»a[)ier,

waartusseiien |)oedervormig MgNHJM), is gei)raclit en overgiet met

eene O[»lossiiig van JOO dniiiwator. 0.05 K.,IIP( ),. Breniit mon nu op

de zoo toeltereitle plaat een weinig water, waarin liunins. tningrond

of nog beter graehtmodder is opgeschud en cullixeert men bij 24—28',

dan komen na 4 a 5 dagen geel-bruine vlekken op het [)ai)ier te

v(x)rschijn. die mikroskopisch uit bacteriën blijken te bestaan. Deze

vlekken breiden zich met groote snelheid uit en het is een hoogst

interessant ver.schijnsel hoe in korten tijd het witte liltreerpa[)iei met

de roestkleurige cultuur bedekt is. Daarbij heeft Hinke aantasting der

papiervezel plaats, hetgeen in de eerste jilaats daaruit Itlijkt, dat het

l)ai)ier juist ter plaatse, waar de bruine bacterie inwerkt, geheel

week en i)apperig wordt, zoodat het langs de i-anden \an de stukjes

31gNH,P(), inzakt en allen samenhang verloren heeft. Zeer overtui-

gend wiiidi (lil \erschijnsel. wanneer iuc]i linnen (»f katoen iuplaats

van papier gebruikt, dan heeft hot aanvaidvelijk zeer sterk aaneenge-

heclite weefsel of» de plaats, waar de vlekken optreden, na ongeveer-

10 dagen allen weerstand verloreii en reeds na 15 dagen, komen bij

het voorzicluig overgieteji met water, groote gaten op de plaatsen,

waar het weefsel i> aangegrepen.

Mikroskoi>isch blijkt hier de sterke aantasting \an de vezel plaats

te liebi)en ifig. 3) door eene bruine, sterk bewegelijke, zeer kleine

staaf l»aclerie Bdcillns frii'U(i'nK'Us) (fïg. 4 . terwijl de \ezel ook hier

door een slijm omhuld wordt, waarin in vele gevallen dezelfde

mikrokok als gonoenid o]> jiag. (Si (5 werd aangetrotfen (^lig. 5 en
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(>). llij (Ie ^('(•(»iiiltiii('<'i-<l(' w ('i-kiiiL;' \;ui dc/.c Iwec haclcric-ii kan tic

\i'/('l ücliccl \ iM-dw ijiKMi ('Il (M'ii iiiikrokokkt'iislijiii aclilci-lilijxcii; iiicii

krij^l (laii vci\ liecM als in lin'. 7. Naasl anRX'ix'n en mdiiadcn woi'dcn

vei'drr (tok aiidcri' kleine hacicrii'n aaiiiicirull'cn : \an anaerolKMi.

/()oal> dl' hactcrii'n di'v walcrslof en niclliaanuislinu- is <^vv\\ sprake,

wani de werkinjj,' gesi'liiedl /.oo aeiooli niDgelijk, zt' kan hiJNoorlteeld

zeer ji'oed |)laats N'iiideii in lilli'ecrpaitiei-, \vaai"in aan heide zijden

(Ic liK'iit loet reed 1.

llij overenlinu' van de Itrnine vlekken oj» xooi-af j>e8tenliseci'de

j)a])icrscliijven, waart ussciieii MgNH^PO^ is gestrooid en die over-

goten zijn met eene steriele oi)k)ssing van 0,057o K^HPO^ in duin-

\vater, blijl't het verseliijnsel constant. Bij enting in de bovenbeseiireven

cellnlosepap, xvordt eene enltnnr verkregen, die lierinnert aan de enl-

tnren, die daariji rechtstreeks uit grachtmodder of grond worden

waargenomen, alleen treden nu daarin geen spirillen o|), daar deze

in de acrohecultunr op de papierschijveji niet tot ontwikkeling zijn

gekomen, omdat zij mikro-aerophiel zijn. Omgekeerd konden ook

somtijds nit de culturen in papier[)ap Itrnine vlekken op pajtier

schijven verkregen worden, zoodat de aantasting der cellulose in

heide gevallen door dezelfde nukrohe kan jdaats hehheji. Daar ik

echter ook enkele malen kleurlooze vlekken op de schijven waarnam,

veroorzaakt door een grooter, slijmafscheidend staafje en ook de

papiei'papculturen vaak zeer weinig gekleurd zijn, moet men aan-

nemen, dat meerdere mikrohcn de cellulose aerooh kunnen aantasten,

maar daaronder is de bruine pigment bacterie (/>. ferriKilimua) de

meest \oorkomende.

Bij het gebruik van zeewater werden soortgelijke bruine vlekken

waargenomen, die l)ij enting op jtajtier zonder 3"/„ NaCl geene aan-

tasting gaven, Avaaruit volgt, dat \vij hier met eene voor de zee

specifieke bacterie te maken hadden.

Ik heb meerdere |)roe\'en 0[) verschillende cullnni'gronden genomen

om de zeer intei'ossante bruine pigment-baclerie, die de cellulose aan-

tast, te isoleeren, waartoe ik vooral Averd aangespoord door de Avaar-

neming, dat hel ruwe bacteriëmnengsel, zooals het op \erschillcnde

voedingsbodems opkomt, dikwijls bij het uitstrijken op papier opnieuw

de bruine vlekken voortbracht, zoodat op deze bodems blijkbaar de

l)etrokken bacterie levend was gel)leven. Toch ben ik er ook in dit

geval niet in geslaagd eene soml te isohnM-en, die alleen of in com-

binatie met an<lei-e bactei-iën de bruine \lekken op het pajiier kon

veroorzaken. Wel koji ik int die \ lekken steeds een bruint^ en een

gele soort isoleej-en, en meestal waren deze daarin in Lirool aantal

aanwezig, maar eene aantasting der cellulose met reincidturen kon,
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fvciiiiiiii ;ils in |;i-| l;("\;iI \;iii de dciiil ri (ici I ie, \\ ( .r<lcii I mtcj ki

,

/.oikN'I'

(lal <l(' i'('(l(Mi (laai'xaii duidelijk is i^ewordcii.

Dr acrohc naiilaslijio- van ziiivero celJMlose, alsmede de in dil

onder/.oek- niet hesproken, nioeilijkore aoroho aanlastijiji; van den
vei-hoMlen eelwajKp), luoeteJi. evona!^ de denitriliealic, die alleen

Noor /Jii\-eiv ccllnlose iiioo-clijk is on hniteii Inelitloelredijig plaats

^i'><l^ «'«'J'»' l»elan,UTiJk(! rol spelen liij het vei-dwijiien van plant-

aardi.uc stollen in de nalunr. Zoo moet liet bekende feit, dat

pal'cji, die gedeeltelijk in, g-edeeltelijk boven watei- staan, juist aan
de iirens van lucht en water sterk worden aangetast, liet afbreken

van touw, dal in water hangt, juist aan de oppervlakte docarvan,

alsmede het aeiobe \('i'nioImen xan hout, \oornanielijk worden loe-

gesehreven aan de werking van aërobe aantasters. Van Senus (l.c. 103),

wien deze feiten bekend waren, aelilte de mogelijkheid van eene

aantasting door a(M-obe baclei-ii'ii niet Iniitejigesloten, maar vond ze

onwaarschijnlijk ,/daar nog nimnier een verschijnsel een diergelijk

feit deetl vermoeden.'

Dat werkelijk de boven beschreven, geel-brnijie pigment-bacterie

<»'>!'; in de natuur eene belangrijke rol speelt bij het verdwijnen

(U'v cellulose, bleek mij uil de volgende proefneming:

Den 14'''^" Oclober 1902 werden in den grond \aii (Un\ luin \an

het Bacleriologisch T.al)oratorinm oj) ongeveer 15 cM. diej)te beneden

de o[)pervlakte, een linnen doek met rood geklenrden rand en op

twee andere plaatsen vier vel tiltreerpa[)ier, horizontaal begraven.

Deze weefsels bleven gedurende den afgcloopeji winter onaangeroerd

onder de aarde en bij het opgraven den 22'^'^'" Maart 1903 bleek,

dat \ aii het liltreei|)a[)ier geen spoor meer was terng te vinden, terwijl

de linnen doek week en j)api)erig was geworden, allen samenhang

\(M'l(UX'ii had en slechts in si ukken uit den grond te nemen ^vas

;

alleen de roode rand had de oorspronkelijke striictniir behouden,

liet oorsproidcelijk \\ ille weefsel had dezelfde geel-brnine kleur aan-

genomen, die mij' uil de culliiren op de pa|n'erscliijven zoo gxied

bekend xvas, ter\\ijl bij miki'osko|)isch ojiderzoek de vezels zeer

sterk aangetast en in libiillen uiteengevallen bleken te zijn en naast

schimmels en ainoel)en slechts kleine bacteriën \\'erden waargenomen.

Hij hel iiilsl rijken van enkele, door afwasschen zorgvuldig van de

aanhangende^ aarde bevrijde x'ezels op de boNcnbeschreven wVy/.c

bereide lillreerpapiei-schijxen, xerkreeg ik reeds na 3 dagen de zich

snel uitbreidende geel-bruiiK^ \lekken van />. j'i'rniiiincns. Wel kon

^) Deze groote besiciulisilieid van iKjulceiluluse tegen liel niikrobenleven is in lijn-

vechlea strijd met de gemakkelijke vergankelijkheid van houlcellulose-papier onder

chemische invloctleii.

52

Verslagen der Afdeeliag Natuurk. Dl. XI. A". Vd&l;6.
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uil Ik'I liiiiifii <»nk <'t'iic (•('||ii|(»->(' aiiiila'>l('ii(|f scliimiiH'l : }f ii<(><io)ie

niicrniioiilis, worden Li(M~>(>lt'('i-(l. maar lid feit, dal de ii('<'l-lii'uiiio

|»iuimMill>acl('ri(' iii de iialinir ccih' Itclaiiurijko nil spccll, is ditoi- deze

|ir(M'CiKMiiiiiu' (>\i'r(iii,ii<Mid hcwc/ami.

3. Dr ii'diliistnni rdn ci'lliihisi' door srliinnin'/s.

l)al (•(.'llid<>>e d()!>r hcpaaldt' riiiiLii kan woi-dcn aaii^'ctasf, is hot

eei'si li'cfonstalei'rtl door ni: l>\i;v') \(»(»r l'izizii sclrrotinni , lict/elfdo

word door Ki.ssi,in(; -j en <looi' AIaksiia!,l Wakü ") gevonden voor

ceiio sooil /jofri/t/s, door \WMn\):<s*) voov /'si'/ii/ot/riit'ifof)/ior(f, Botri/fts

rtf/i/iir/s. ( hidosiiorni III Iwrlxirnni en Asjii-rtiilhis tihinciis. Deze laatste

oiider/oekei' \(ind u-eeiie aaiilasl iiii:' dooi' }l ncor sloloni f'ri\ /^'///r////uiii

i//<inriiiN en l^riiiriHiuiii liitrnni. Koiinstamm ') hereidde oen cellnlose

aantastend enzvni uit MmiHns l<i<-riiiii<ins, de liuiszwani, terwijl dooi-

Wknt ") v.erd aanueloond, (hil Mo/t/Hn sitophihi, de oiitjoinseliininiel

\an .la\a. in staat is cellnlose» in oplo.ssinü,- Ie hi-engen, en KoMNci ')

lieeli uevondeji, dat ceji der meest algemeene hnmnshewoiiers nit het

Itoseh te Spaarnwonde, Trlrhodrrma LonuKjii (\q'/.q\Ï(\q eigenschap bezit.

Wij zijn er in geslaagd eeno |»i-oetneniing- te vinden, waarmede

men de cellidose aantastende schimmels dii-ect en niet groote zeker-

heid uit de nalunr kan isoleeren. Daartoe worden in een glasdoos

twee steriele schijxen Zweeilsch lillreer])apier gel )racht en deze worden

bevochtigd met de Nolgende \loeistof:

Dninwalor lOO. XII, XO, ().()5. KIIJ'O, 0,05.

Als inlectieinateriaal kan men grond of humus gel>i-uiken. maar

«ie beste resultaten worden verkregen <loor de doos ongeveer J2 uur

open aan de Incht te laten staaji. Wanneer men daarna eulliveert bij

1) Uel)or eitiige Sklerolien u. Sl<lorotionkruiiklieiton, Bot. Zeil. 188G, S. 377.

-) Zui- Biologie der Botri/tis ciiterca, Dis^. Dresden, 18S!), (gecit. ii. -i. Hkhhhns).

') A lily disease, Annals oi' Bolaiiy, Vol. Il, 1888/80, p. 3i(5.

'l T;-ockene u. nas.se Fiiule des Tabaks. Der ,Daclil)rarur', ZeiL^clir. f. Plaiizoiikr.

IM. lil, I8'.t3, p. 81. — ünlersucli. lihrr den Wiiuelseliininiel der Hclirn. Ccnlr.jjl.

1. Bakt., .\l)l. 11, Bd. 3, 1807, S. 58 i. — Beilrage zur Kennlniss der Obstfaulnis,

(lenlrbl. f. Bakt. Abl. Il, Bd. i, ]8!)8, S. 51 i. - Uniers. (iber die Gewinn. der

Hanllaser duioli naliul. Böslmellioden, Cenlrbl. 1'. Bakt. Abt. U, Bd. 8, 10CL>. S. 1 1 i.

•'•) Aniylolyli.scbe, gkic.osidsp.. prnti.-olyl. u. c<'llMl(tsc lüscndc Ferniente in lioki-

bewobnenden Pilzen. Beiliel'le z. Bul. Cenlrbl. Bd. lU, Heft -2, lOUl., S. 'M).

'^j Over den invloed van de voeding op ile afscbeid. v. enzymen door Monilia

silopliila. Versl. der Koninkl. Akad. van Weleiiseli., Afd. Wis- eii Xaluink. :2() Jan.

lOUl. -- üeber den Kinlliis der Naliiung ani" die l';nzynd)ildnng «hncli Monilia

Sil'»i>hihi (Mo.NT) SA.ic .lalirb. f. wiss. Bol. Bd. 3r., Heil 1. S. »M:'..

') Oenool.<eli. Iei- Brv. v. .Nal. en lledk. Ie .V'dani, \la .serie, dl. IV. Afd. 5,

Zitting 7 Dec. lOoj.
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24°, terwijl nieii zorg- (ir.iaul. <lal liff |)a|»iei' voclitiu- blijft, bouiiiiion

i'oods na 5 a (> dagoii scliiiiiiiiclkolojiiëii yjclitliaui' te worden, maar
eei-sl na 14 dauoi of drie weken ki-ijgt men een uoed inzicht in (hw

enormen i-ijkdom dezer enlliii-en en dan is men vcri'ast (t\('r liet

groote aantal scliimmelsooi-ien, dat (>|) deze wijze te voorscliijn komt.

Allerlei \ornien, die men o]) moufgelatine zelden of nooit aantreft,

\indr incn <»[) deze j)a()ier|)laten in groot aantal. Wel kunnen die

.soorten ook zeer g(»ed o|> moutgelatine groeien, maar de kiemen,

zooals die in de natuur voorkomen, vinden daaroj) l)lijkl)aar een

ongunst ig-en ontkiemingshodem. Ook is een vooi'deel van het culli-

veereii op deze papierj)laten, dat daarop het ontstaan van peritheoiën

en pvciiidiëu, die o]) rijke voedingsbodems dii;\\ijls zeei* moeilijk lot

ontwikkeling komen' i. op eene bijzonder overzielitelijke wijze woi-dt

waargenomen.

Het bleek I»ij de besehi'even wijze van eultiveeren, dat zoowel in

den tuin als in de lokalen van het Raoteriologisch Laboratorium een

voortdurende regen van sporen \an cellulose aantastende schimmels

neervalt. Zoo werden 11 Maart, bij droge weersge.steldheid maar
bij een vochtigen toestand van den bodem, op eene plaat van 275

cM'. o|»|»er\lakle, nadat deze 12 uur iji de vrije luilteiducht \an den

tuin opeji gestaan had, 152 aantastende schimmels verkregen, waar-

ondei' ± 35 Aerschillende soorten hei'keidtaar \^"aren. Daar deze sporen

o(»k \"oori(hiren(l op den bodem moeien \allen, zou men \erwachten,

dat de grond buite]ige\>(i<»n rijk aan levende schimmels is, en het

bleek uil pi'oefnemingen, dal dit xoor de opper\'lakte van den luin-

grond ook werkelijk het ge\al is, maar in veel minder mate iliwi

men uil i\v\{ bo^•engenoemden regen zou xei'wachten, terwijl in de

die[)ere l; rond lagen het aantal >cliiinuiels nog \-eel gei-inger blijkt

te zijn. Hieruit schijm te volgen, dat de op den grond gexallen sporen,

meei'eiideel^ spoedig afstel•^en.

(_)m de door de ,/|)apiei-proer" geïsoleerde kuiigi in i-eiuculluur Ie

briMigen, \\er(.l materiaal \"au de ruwcullni'eii o\-ergebi'aclil op luoul-

gelatine, waarbij het bleek, dal de schimmels meestal zeer veroulreiiiiud

waren door bacteriën, waarvan zij echter door ééne overenlijig geheel

te bevrijden waren. D(»ze bacteriën zijn sa]>rophyleu, die de cellulo-e niet

aiutaslen, maar groeien Umi koste \aii de producleu. (He door de werking-

der schimmels op de cellulo->e oulstaaii. Dii resullaat w a> Ie xcrw achlen,

want, gelijk in de vorige paragraaf werd uiUHMigezel. le\(Mi de cellulose-

aantasteude l)acterië]i op z\Nak alkalischen grond, lerw ijl bij de scliim-

melcultuur de reaclie, leng(Wolge \au hel gebriiikle l\ IIJ*( ),. zuur is.

') Ygl.: iMoLLiABi), Rüle iles IjacU'-rics ilniis la pi-odiictidii (h'^ pt'-iillièce.* tles

A6Loho/iis, (J. II. 1. ]:Hi, 1U03, p. S<>9.
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Ton oin(l(.^ lioliccl /ckcr l<' /ijii \;iii di' iciiiciilliircM» «Ier scliiniiiicls, werden

len shille sli-ooicnllMrcn \;in «Ie ^iiorcn <t|t inuiilüclalinc •icniaakl.

Do x'olnvndo, bij i\(^'/A' cidliii-cn aanjicliotlcii sodrtcn, /ijn aan cfii

nader ondorzooU ondorw (irpen ;

1. Stn-</<ir/<t Iniiiiicolit ( )( n.

'1. Pi/ronema conjhh'iis Tri,.

'A.
( 'hai'toiuiitm kiiiizi'anuni Zopf.

4. Pyrenochaetd hwiiico/a Oud.

5. Chaetomella horrida Oud.

(5. Trichocladium aaperiun Harz.

7. Sfifc'ht/botri/.^ aUernnns Oud.

8. Sporotrichum honihycinwn (Couda) Ivabh.

9. ,/ rose.olum Oud. en Bki.ikk.

10. „ yriseohim Oud.

1 1

.

Botrytis i^ulyaris Fit.

12. Jfycoyone puccmloïdes (Preuss) Sacc.

13. StemphyJiutn macrospordideum (R. on 1>r.) Sacc.

14. Cladosporiuin lierhanun (Pers.) Link.

15. Epicoccjini piirpcrnsceiis. KnRKM'..

Bij de do(onnincoring dezer soorten, waarvan de 9'
'), l" on 4' nionw

zijn, liohbon wij den welwillonden slenn ucnolon van prof. Dr. V. A.

J. A. OuDEMANs, wien wij daarv'uor onzon dank licliiiiion.

Ton einde de aantaslinii,- {\ov ooUuioso doDi- do ,<i-iMS()loor<lo sitorlen

te lieoordeolen en om lo\"ens liinnio fmolilicatio te bosludooron, wor-

den do roinonllni-on uci'iil o[) {)a[)ior,sohijvon, die na stei'ilisooron

j2;edreidd wai'en mol de bovong'onoomde oplossing. Daarbij bleek

liet wen>clielijk lo zijn, dal mo]i, in plaals van iX^^ sporen oj)

Iiel |»apier Ie brengen, deze daarin sleokt en daarna mei i)elinlp

\an de plalinadi'aad liol papiei- daai' lor j)laalso lol oon juipjo niaakl.

.Men cidliveerl bij 24 . toi-\vijl men zorg di-aagl, dal Iiot |)a|>ior

voelilig l)bjl'l, waai'loe liel \(»oi-d(M'lig bleek Ie zijii. in |)laals \an

waloi-, de genoemde vloeislol' \c gebrnikon, daar vocn-al (\(} stikslol"

vrij snel verbrnikl wordl. De bnx'engenoomdo soliinnnols groeien

all(" o\'0i* de papierscliijx ('11, \ormeii op zeer karaklei'islioke wijze

Immie t'riielilieatieorgaiien en maken dikwijls inlensiel' gekleurde

bruine, zwarie en roode pigmenten, die in de papicrxczel Irekken.

Inli'ressain zijn de op deze wijze xci-krogeii eull ui-eii van (
'li'h'toiiiiiiiii

Lniiziaiiiiin , die doid^erbniini- pcrillieeiön Nornii. waarvan de ascon

aelit grijze s|)or<'n bevallen en die soms een earmijurood piiiuiciil pi'o-

diiceeiM ; van ( 'liiiftininlht liori'idn, die lijne zw arl-belia.irde p\ enidii'u

') .Nr.irll. Kiuidklllhll- .\icllirr, .l;U 11 1,11 i. l'.IOiJ.
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voj'iiit en voomi ook v;iii riii-i'nocli'tcln Innnicolii, die een donker-

zu'art, le<^en ziii-en en nlkalien hesland |»i<>inenl maakt, dat de \'e/-els

ijilensief kleiiiM en u-clicrd lu'riniM'i'l ;i;ui de limiiiisklciii-sloircii. Deze

laatste soort bleek ecliter betei' te cidtiveereii Ic zijn op alkalisehen

bodem, zoodat daarvoor papierscliijven, waartnssclien MgNH^PO^
was gestrooid, werden gebruikt. Merkwaardig is verder de cnltnnr

van Sonldvia luuiücola, daar deze ascomyceet alleen dan in staal

is op papiersoliijven peritheciën Ie voormen, waanneer daarin geen

ammoniak of nitraat meer kan worden aangetoond. Zeer welig

ontwikkelen zich op de schijven, behalve de l)oveng;enoemde sooi-ten,

ook Triclwchuliinii (fspi'r/nii, Mijcixjone /mcciniou/es en Stftii/>/ii/////iN

iiidcrosporo'ideunt, welke drie soorten in hninie morj)liologisehe, zoowel

als ])hysiologisc'he eigenschap[)en gi'oote overeeidcomst vcrtoonen. Ook

Up/cocciDti pur[niraücens groeide sterk op hel papier en maakte daaruit

een purperrood })igment. Deze laatste soort trof ik meei-maicMi in dr

Incht en ook (naast Cladosporluiu Iwrlxirinn) op lialfvergaiic bladeren

van Pdjnilus baldiinfera aan.

Nog op andere wijze als op papiersrhijven wei-den enltiu-en \an

deze schimmels op cellnlose gemaakt en wel in Kin.F.NMKVi'.ukolven,

waarin een dunne laag van de volgende cultunrvloeistof was gebracht

:

Dninwater 100, papier 2, NH, NO, 0,05, KH., PO, 0,05.

I>ij de cullunr bleek nieuwe toevoeging van NH^ NO., dikwijls z(H'r

\()ordoelig te zijn. Op deze pa}) groeien de cellulose aaiitasters nog

slerkei' dan op de papierschijven en in I] a 4 dagen is de cellidose

dooi' het mycelium tot een samenhangende massa verbonden. Later

treden daii ook hier de fructiticatieorganen op, Z(dls w(M-d bij Ito/ri/fis

riilijai-is skierotiënvorming waargenomen.

De \\aarneininge]i, waaruit mei zekcM-Jieid lol eene aanlastinu- der

cellulose moet besloten wor<len, zijn de \-olgeii(le : Sterke groei op de

paj)ierschijven en op d(; papier|»ap. \Vel kunnen de verontreinigingen

daar\aii aanleiding gexcu tol een zwakk(Mi groei \an seliiiumels, die

(''dliilose niet aantasten, maar liij de/e soorleii slaat de oiilw ikkeliug

reeds zeer spoedig stil. Oeheel oxerluigeiul wordt de aantasting bij het

niikrosk(tpeeren xaw culluren op liltre(M'j)apierpa|>, wanneer deze lang

geslaan hebben. Hel \all daarbij dadelijk op li(»e een gi-ool aantal

\ezels een oplossiiigs[)roces heeft ond(M'gaaii : soms zijn loodrecht op de

\ezelricliting [)ori('ii onlstaan, soms zijn de vezels niteengevalleu in

librillen. Fig. U onzer |)laat geeft het beeld van eene dergelijke aan-

tasting door M>/cO(/oiic piicciinoïi/cs; daarin zijn de librilleiislrucluiii- en

de ux'iioeiiide |)orii''ii ziciilbaar.

Ook door directe weging kan men een oordeel krijgen o\er de

sterkte der aanlaslijig. Daartoe werd op een dubbele tiltreerpapier-
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scliijl" ('('II ('iilliiiir üciiiaaki \aii .}/ t/cdi/ai/i' iiiicclnlonli's, Icrwijl Iwcc»

v\o\\ /.waar wc^cihIc scliijxcii als coiiiidlc (liciidcii. Xa ('ciic ciilliiiii-

\aii 40 (laLicii ('II (Irou'iiiLi', woücii de ('('r>l(' schijven, \\aai'\aii lid

sli'i'k (iiilw ikkcldc iii\ (•(•liiiiii iiici \crw ijdcrd was, I ,(M) ui-aiii, de ('((ii-

IrdlcscliiJNcii \\(>u('ii drooLi' 1,1(5 L^rani, /oodal liicr (Hiiicvccr 14 "„ der

celliiloso was \('i(l\\ ciicii. Va^w L!,('lijke pi-ocf' mol 'fi-ic/Kicittdiiint (tsj/crNiit

li'al" oen Aorlios \aii i^ "
„• Do/.o uroolo Ncrlio/oii aan slof kunneiijiiet

andors voi'klaard wordoii als door de oxydalic (\('\- uil (\c ooiluloso

Lii'X'onndo |ii'o(liicloii onder den invloed \aii liel adeiiilialiims|iroe('s.

<>(ik mei de lilli'oer|ia|)ior|>a|) werd de oxvdalie der eellidose Westii-

deerd en wel door W'o^inu' \aii de lioex'oellieid koolzuur, die hij

ccjie oiillmir\aii ( 'iKictoniiiiin Lnnzi'dniiiii {VAi\v\\\\ \ rij kwam. Iliermede

kon, Itij oen eiilliiiii \aii 28 daj>oii, eene oxydalic \aii on,u-e\'eor

4 "
^ lier cellulose wdidon waargciiDUion, eene liooxoollioid, die /('m»

üro(tl is, dat aanlaslinu' doi' oollnloso daarliij builon Iwijfol hlijt't.

Bij do cnlhuir dor schimniols op don voluondon liodom :

Diiiiiwaler JOO, agar 2, Nll.NO, 0,05, KII,P()^ 0,05

werd gooii of" zoor /,\\akke grooi waargonomen, maar zoodra liieiin

cellidoso word loogovoegd, Irad slerko ontwikkoliiig in, waariiil dus

hol x'orrassende feil x'olgl, dat agar oon \'ool minder good N'oodsel is

\(ior deze schimmels dan collnloso. Do bij (loze prooxon gobriiiklo

cellulose moet zoor (ijn \-or(leeld zijn v\\ word horeid dooi* wallen lo

lieliaiidelon mol goooncenl reerd zoiilzmir, hij wcdko hew'orkiiig do

kaloeii\('zel> iiileeiixalleii in zooi" kleine sliikjes. Ueler nog hloek een

praojiaraat ie zijn. hereid op de xolgonde wijze: Papier, dal door

bohandoling mol sterke iialroiiloog is omgezet in nalroncollnloso, htsl

gemakkelijk op in iialriiimxanlliogonaat tol eene licht gele vloeistof:

de // \ iskose" \aii ('i{Oss en 1)K\ \n '), die geziiixcrd wordt door hel cel-

Inlosexanlliogonaal mei alcolad Ie praocipitooixMi en deze xerbinding

op te lossen in xxaler: hieruit wordt mol x'ordimd zoiilzmir de cellii-

h)>e in aiiKirpheii, zeer zipxcj-en loeslaiid gepraeci|»ileer(l. ik heb dil

liracparaal Ir danken aan den heer Dl', ,loN(ai Sciii'.iii'.i,'. die hel in

hel ('liemi>cli Laboialoriiiiii (\vv l*oly(echni>clie School bereidde.

Hel bleek mij, dal bij hel cidlixcereii op deze aLiarcelliiloM', de

groei geheel afliailül \ail de hoexcelheid loe^cx (»egde cellulose, mei

zeer wciniii \\i'V^\ zwakke, met xcel. sterke groei xx aargenoinen.

Kxcnals bij de door de boxcngenoemde xxaarnomors ondorzoclile

schimmels, liei zich ook bij de door mij gebriiikle soorten de logeii-

x\ oordigheid \aii een enzym aaiilooiieii. dal de celbilox' o|ilosl en

'i fliiiiss ;iii(| r.rvAN, ('illiilnsc, IS'iri. p. -2'k buniiuii, li(>iii;iii;iii (iiccii ;nui tlo.
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waaraan de naam //colliilasc"" I<;iii lic^cvcii wordon. ') Worden cnltiiron

op cellnlosepap heliandcid iiicl clilorofoi-ni, dan l»l<'('l< de xlocisloC na

volkomen verdamping der ddordtorni in staal tc/ijn I'"kiii.in(;"s Nlocisiof

te rednceereii. Was de cnltniir \nóv de hcliandcliiiii- mei cldorororni

c:ekookt, dan bleef de reaetie mei liel [)r()etV()clil nil. Til deze laalsfe

[)r(»cfnemin,i;en, welke overeeiüvomen met de wijze van werken van

Hehkens (1. e.) Mijkl, dal de .scinmmeis niet meer der i-educeereiide

slof maken dan zij jnisi Noor liaar groei verhrniken. Dat de hoeveel-

iieid of de aard van hel enzym, door de seliimmels afgeselieiden

belangrijk niteenloopl, Aolgt nit de zeer verschillende sterkte dei

aantasting, welke nit den groei op de pa})ierschijven en nit de

oplossing der cellnlose in de papierpapcnltnren gemakkelijk te beoor-

deelen is. Tot de sterke aanlasters behooren : TricJiochuUnin aspcruin,

Ml/coijoiie piicclnlonles, Stenipliylmm macrosporoïdeum, Ckaetoiiii'lbi

korrlda, JJotn/tis vnhjaris, Epicoeciun'parperaf<cens. Tot de middel-

matig sterke aantasters : Chaefotidum lanzeaninii, Stachybotn/s idtrr-

nans, (^/(ttlospori/iNt hcrhurinn, Pyreiu>cluiet(( hmnicola, J^p'onciiui

conlhiciis. Tot de zwakke : Sordarla liumicohi, Sporotrlchyni boudfy-

ci.nani, Sp. roseolum, Sp. griseolum en Asperydlus nir/er. Geene aan-

tasting werd geconstateerd niet }[vcor stolonifer, Macor iiniccdo,

Dcniarudii pididans en Rizopns oryzea.

Resultaten.

1. ('ellidose kan bij oHrodcd/yc toetreding \an bielit in oplossing

worden gebi'acht door deJiilriticeerende, niet-sporejixoi-mende bacleriC'n.

2. Terwijl nitriticat'e niet kan plaats \ ijiden bij eene eenigszins

belangrijke hoeveelheid oplosbare organische slof, blijkt de cellnlose

o|) dit [n-oces, bij voldoende aeratie, zonder invloed te zijn.

8. De gecombineerde Averking van Jiitrilicatie en denitrificatic moet

een I)elangrijke rol spelen voor het verdwijnen der cellnlose in de

natu in-, l)ijvoorbeeld bij de zelfreiniging van de wateren en van den

bodem, alsmede bij de biologische reiniging van afvalwater.

4. dellnlose kan ook bij i->ollediqe toetreding van lucht worden

aangetast door algemeeji verspreide, aërobe, niet-s|)orenvorm(Mid(^ iiac-

teriën, waaronder eene brnine pigmentbacferie (J>. /'crr/iyiitc/fs) de voor-

naamste is. Vooral in symbiose met een gelen mikrokok, die zelf wer-

keloos is, is de aantasting zeer intensief.

') Deze naam, die ook reeds dooi- Koiiastamm (I.c.) is gebruikt, is te verkiezen

boven de naam c/jtuse, welke door Brown en Morris (Journal of Cliem. Sec. 57,

1890, [). 458) voor het cellulose oplossende enzym in ontkiemende zaden is gebruikt

en beter met Metschnikoff (Aim. Inst. Pasteur, IS!)*), l. li>, p. 737) aan een in

het normale serum voorkomend alexin wordt gegeven.
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<">. In \ tic<liii^>\ loci^tullrii, w.i.ii'iii l>ij niwc iiifrctic mei ^raclil-

iii'»"l"l<'i' ui' liiiiiLiroiid (Ie cclliiloM' \\((r(lt .laiiüclasl door acrolx' hac-

Icric'ii, oiil-^laaii >|f(M|> luiilcii.uc'wooii i-ijkc s|iirill(MJciilliireji. Waar-
scliijiilijk ItclictT-clil (lus in de rsic plaals do eelliilo.sc (Ic verspreidiii^i;

der s|)irill('ii in d<' iiaiiiiii'.

(). 1)(' ciutMix-liai» \an M-Inniiiici.s om ccllidosr aan lo laston, is coin^

Z(M>r aliiciiioriic. De o|ilossiiiü- ucschicdi door oen s|M'ci(i('k (•ii/,\m.
waaraan de naam r/collnlasc" kan uc^cNcn worden.

7. Iv'ii der oorzaken \(»or liel onislaan \an liiinnisldeursloMen is

de voi-minu' \an |ti,iinienlen door hacleriC'n en scliimmels nil eellidose.

|)il (»nder/,oek is door nnj \(M-riclit in liet llaclei-iologiscli l.alio-

ralorium di^v Piilvleeliniselie Seliool.

/),///, Moorf wnr.l

FlC;i lUvWKI'.KLAHlNe;.

Fi^^ 1. Vezfl van lilir(jer|)apier mei (lenilriliceorciKlc li;nleiiün, iji tibi illcii uitt'i'ii-

gcvalleii. iii;;rliiili| iii slijm. Vorgr. ."),)().

Fig. '2. Itcsleii van liltreerpapier aan liet eiml van vl'u (Icnitrificalifiuoccs, de

meeste vezels zijn opgelost, x en y.' laatste resten van cellulosevezels, (3, y en niet

aangetaste elementen van „lioutcellulose"". Vergr. KK).

Fig. 3. Vezel van liltreerpapiei' met aërobe bacteriën, (B. foi i(ijliirn>i) in

llbrillen uiteengevallen, in slijm ingeliuld. Vergr. 550.

Fig. \. ihnilhis, fcrriKjiwuy. sterker vergroot
;

pijlljes beteekeneii beweging.

Vergr. 15UU.

Fig. 5. Vezel van lillreerpapier aangetast do')r aeiobe baclerie met sa[r(ipliy-

tisclien mikrokokkus, beginnende in llbrillen uiteen te vallen. Vergr. 550.

Fig. (j. Twee librillen van de voorgaande vezel sterker vergroot, met x aeroite

aantastende i;aclerie en p sapropliylisclieii mikrokokkus. Vergr. 1500.

Fig. 7. Eind van de aantasting in lig. 5, nadat de librillen onzielitbaar zijn

geworden, alleen nog mikrokokken 1(.' zien. Vergr. 550.

Fig. 8. Vezel door aei'obc back'riT'n aangetast, uiteeiivallrmle in librillen, door

duinie slijmlaag ingeliuld, als grondslag voor een spirilleiicullnin-, waaiin ;5 sourlen

herkenbaar. Vergr. 550.

l-'ig. '.). .\aiilasling van een vezel van liltreerpapier iioov Mtjcogoiie paccinioïdt'S,

belialve de librillenstructuur zijn, tengevolge van de v.'erking van de cellulase, dwars-

poriüii in de liijrillen ontstaan. Vergr. 550.

\(»or (!<• r.ockerij wonll aan,ut'l'i"l(Mi door drii lieer .I.C. K \|'ti;'\ .\

„I*Ml>lieatioM-> id' tlic A^lroiiomieal Lali(»rator\ al ( ironinL^vn" X". 10

.•n II.

Xa iv-nmlir \an hel lieliaiMhddc -^iMil <lc \ (M>iv,illrr de \ CrLiaderini:'.

(6 Mei 1903).
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— der ïjterrenwacht te J^eiden, Hohwii X". 17 (Voorloopig onderzoek omtrent den

gang van het)'se(lert zijne plaatsing in de nis van den groeten pijler. ''>bl.

Il o o o E w F, i{ I E (s ) en W. A. van Dokp. liet ;6-rheiiylphla:tlimide van M. Kluiaiia

en M. FuKCi. 210.

II l HER NOODT (u). /ie I.I.MMELK.V (J. M. VAN).

IM .MIFICATIE (Bijdrage tot de kennis van het leven der Innnicole fuugi en van de

scheikundige processen, welke hij de) plaats hehhen. 412. Verslag hierover. 410.

llYiniAZiNF (liet geleidingsvermogeu van) (mi van daarin opgch)sic sldlIVn. ('c'l.

'De inwerking van plutsphoriis op). 77'''.

— -^ watrr l>r k(nik|»iint-'k romiue voor hel svsleem). I.'jü.

/
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H V N I) M A N (II. II. r. ) en II. Kamkumnüii OxNl.s. Isotiiermeii van tweeatoniiLce

i^assen eii liiiii liinaiic meiii^sels. V. Nauwkeurij^e volniiienoineter en nieiij^toc-

stel. 747.

uvi-oiiiKsic (Een) over den oorspronii; der zonneprotuheranties. l?f),

iNNioiiVATiK (Over den bouw der liclitcellen, de neiirolibrillen der L;aii!,^li(-ii.-f!lcii en

de) der dwarsgestreepte s^pieren l»ij Ainpliioxus laneeolalns. 405.

INïEKPOLA'riB (Over) i^e.orond op eene i^esteldc inininiuiiivoorwaarde. 4:54.

ISOTMKRMKN vaii tu'eeatoniii>e liassen en liun Itinaire iiicn!j;sels. V. Xaüwkeuri^e volii-

nienonieter en meni>toostel. 71-7.

ITF, iisoN JU. (g. van). Oplio()piiiii,sproeven met denitriliceerendc Ijaftfrir'M. IS.").

— De aantasting van cellulose door aerol)e niikro-organisnien. OSli. 807.

J u L I u s (v. A.). P.ericlit van overlijden. '6.

JULius (w. li.). Keu iiypotliese over den oorsprong der /onneprotuberanlios. 12(i.

— l^enoerad tot lid der Coiiiniissie voor de Buys l'.allot-incdaille. tlC.

— Aanbieding eener niededeeling van de lleeren Kunst ('ohex en Tii. STiiicNOEiiS:

"Over liet atoonigewiclit van het Antimoniuin." 032.

— Eigenaardigheden en veranderingen van de Fraunhofersche lijnen verklaard uit

anoinule dispersie van het zonlicht ia de corons. 650.

— Over maxima en minima van lichtsterkte, die binnen de verbreedingen van

spectraallijnen somtijds zichtbaar zijn. 767.

— Aanbieding eener niededeeling van de lleeren J. \Y. Commeliv en Eiinst CoMf.n :

l/De elektromotorische kracht der Danielt. cellen". 771.

J i; N o I u s (c. L.) en C. A. Louiiv de Biiuvn. Dissociatie in en kristal'isatie uit

vaste oplossing. OOS.

K A M E K 1. 1 X G II ON NES (il.). Aanbieding eener niededeeling van den lieer

W. n. Keesom: //Kediietie van waarnemiiigsvergelijkiiigeii, die meer dan (Viie

gemeten grootheid bevatten." 14.

— .\anbieding eener niededeeling van den Heer L. U. Sieutsem.\ : "Metingen over

de magnetische draaiing van het polarisatievlak in vloeibaar gemaakte gas.-en

bij atmosferischen druk. JI. Metingen met chloormethyl.'" 2.50.

— Aanbieding eener niededeeling van den Heer J. I']. ^kksciiai telt : '/Bijdrage

tot de kennis van het ;Jyvlak van van oer Waals. VII. De toestaiid-^vergelijkiiig

en het Jcvlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritischen toestand voor

binaire mengsels met eene kleine hoeveelheid van een der bestanddeelen." 255.

33S. (-.63.

— Aanbieding eener niededeeling van den IL^er .1. P. Kiexen : „Kritische

verschijnselen bij gedeeltelijk iiiengliare vloeistoll'eii, Ktliiiaii en Methylalcohol.'"

318.

— benoemd tot lid der ('ominissie voor de Ihiys Builot-medaille. 41 IJ. Bedankt

voor het lidmaatschap. 594.

— Aanbieding eener niededeeling van den Heer L. II. Sieutsem v : Berekening

van iiit de magnetische draaiing van het iiolarisatievlak, voor stollen zonder
lil

absorpliebaiid in het zichtbare spectrum '"
4Ü'J.
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K A M K u L I N fi II O N N ES (il. . McIIkmIcii cii liiil|)iiii(l(lcleii in i;el)niik hij liet Cryoj»eeii

l-:ibiiriitoriiiiii. Il[. Het verkrijiieii van badei» van zeer «folijkmatii^e en stand-

vastijje lai,a' temperatuur in den oryostaat. 502. 007. lV^ Permanent bad van

vloeiI)are stikstof onder <>e\\oncii en onder verlaadden druk. 670. V. Inrielitini^

van een I^ürckmaiidï-Weiss vacuunipomi) fen dienste van circulaties voor lat^e

temperaturen. 073.

— en II. II. 1'. IIyndman. [sothermen van fweentoinige «;assen en liuii binaire

mcn,<,'sels. V. Nauwkeurige volninenomeler on mengtoestel. 747.

KAPTEYX (j. c) benoemd tot lid der ('ommiesie voor de Biiys nallot-niodaille. H O

— bedankt voor liet lidmaatschap der Buys Uallot-Commissie. .594.

KEEsoM {\y. H.). Reductie van waarneminji^sveri^elijkini^en, die incer dan écne

ijemeten t^rootheid bevatten. 14.

KiEZEL-sncuLA bij spoHzen (Over den vorm van sommio;e). 107.

K I, u Y V E R (j. c). Eene analytische nitdrukkiiiü; voor den grootsten gemeenen

deeler van twee geheele getallen. 782.

K N' I ps c II E E II (ii. M.). Intramoleculaire atoomverschuiving bij a/oxybeii/.rden. 50.

KNOPPEN (Over het blauwzuur in de uitloopende) bij 1'runns. 6S.

K o I, K (j. L. C. S C H U o E » E 11 V A N U E R). Zie SciIROEDER VAN DER KoLK (.1. L. (".).

KOM PONENTEN (Kene ruiintovoorstelling van de gebieden der |)liascii en huini( r koni-

plexen in stelsels van twee), waarin deze beide uitsluitend als vaste phaseii

optreden. 370.

K o N i N o (c. .1.). .\anl)iodiiig eener vorhandeliiig : „Bijdrage tot de kennis van het

leven der humicole luiigi en van de scheikundige proced?;en, welke bij de Iniiniü-

catie plaats hebben"'. JI2. Verslag hierover, 416.

KON.JTANTEN (De Waarde van enkele niagneto-optische). 53.").

KOOKl'UNTSKROMME (De) voor het systeem : liydrazine-|-waler. 1 .').">.

KooLOXYüE (Over de omzettingssnelheid van). 1".)3.

Kooi.SToi-voEDSEL (Over een kleurlooze barrterie waarvan het) uit de lucht komt. L')0.

K o R T V. V, E G (i). J.\ Verslag over eene verhandeling van den Heer \V . A. Versi.i'ys. 373.

— Goedkeuring vnn zijne benoeming tot Onder-Voorzitter. H7. 750.

— Over plooipnnten en bijbelioorende plooien in de nabijheid der randlijncn van

het (J,-vlak van van der Waals. 511. 515.

KouTiiAEsroNDs (p. w). Schrijven vau den Heer P. Droste bericht gevende dav dit

jaar weder f600.— tot bevordering der kruidkuude wordt beschikbaar gesteld. 1 12.

— Schrijven van den Heer 1'. Droste waarin wordt goedgekeurd het geld beschikbaar

te stellen voor het tot standkomen van een werk over Pliarmaceutische 1'otanie,

dat onder toezicht v«n Prof. .1. W. Moi.L door den Heer II. II. .Tanssonius zal

bewerkt worden. 360. Bericht van toezending. ilCt.

KRANioi.OGlE (Da.s ueue grafische System nebst einigen niatliematischeii Bemerkiingcn

iiir die). 1)0.

KRi.sTALi.iSATii: (Dissociatie in en) nit vaste oplossing. 608.

KRITISCHE TEMPERATUUR (Over (Ie Voorwaarden voor het bestaan eeiier uiiiiimuni) bij

een ternair stelsel. 285.

KuillsciiE VERSCIIIJNSEEEN bij gedeeltelijk mengbare vlocistolfen, 318. 390.
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KtUrisCHEN TdKsïANM) (De tocstiiiKlsvcri^clijkiiiL;- en liet J,-vl;ik iii de oiuuiddellijkc

nabijheid viiu den) voor Ijiuiuie nieii<i;sels met eeiie kleine hoeveelheid van een

der bestanddeelen. 20 5. 328. (JG3.

KUF, NEN (J. p.). Kritische versehijn^eleii liij gedeeltelijk ineni,d)are vloeistollen,

Ktliaan en Metliylnlcohol. :U8.

J, A A u (j. j. van). Over liet verloop der sineltlijnen van vaste lejjjeerinj^en of

amalgamen. 178.

— Over liet i)otentiaal-vers(-hii, hetwelk ontstaat aan het s(;heidini^.svhik van hvee

verschillende, n^'etmengbare oplosmiddelen, \va;irin /ich een Zfdfde op<^el(»sle

elektrolyt verdeeld heeft. 48.>.

— Over het eleotromotorisch gedrag- van amalgamen en legeeriiigen. .'i.ïS.

— De smeltlijn van 'J'inamalgamen. .")7t).

-- Over het verloop der wnarden van /j hij waterstol', in verband met een recente

formnle van 1'rof. van der Waals. 71".

1, A N o E L A A N (j. AV.). Het entropieprincipe in de physiologie (3c medcdeeling). 50.

I.EGEERIKGEN (Over het verloop der smeitlijnen van vaste) of amalgamen. 478.

— (Over het electromotorisch gedrag van amalgamen en). 555;.

LEVENSOMSTANDiraiEüEN (Invloed van veranderde) op de physieke en p-^vi-hi-ehe ont-

wikkeling der bevolking van Centraal-Borneo. 5i>7.

LICHAMEN (De grond vergelijkingen voor electromagnetisclie verschijnselen in ))onde-

rabele) afgeleid nit de electronentheorie. 805.

LicilTBOOG (Stroomsterkte en toonhoogte bij een iluitenden). 381.

LiciiTCKLLEN (Over den bonw der), de ncnrolibrillen der ganglii-ncellen en de irner-

vatie der dwarsgestreepte spieren l)ij AmiihioNus hmceolatus. lOr».

LICHTS'! KüKlE (Over maxima en minima van), die binnen de verbreedingen v;in spec-

traallijnen somtijds zichtbaar zijn. 767.

LOUKY DE iMi u Y N (c. A.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer If. .M.

Knipscueeu: / Intramoleculairc atoom verschuiving bij A/.oxybenzolen"'. 5'>.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer .1. .). Hlanksma : "De intramole-

ciilaire verschuiving bij halogeenajetaniliden en hare snelheid"'. (I). 151). (H). 378.

— A;inbieding eener mededeeling van den Heer Tn. Wekvrks: '/Onderzoekingen

over ghikosideiv in verband met de stofwisseling der plant". 31-2.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Potter van Loon : "licnzidine-

onizelting." 423.

— Aanbi'^ling eener mededeeling van den Heer A. 11. .1. I'r.L/.r.ii: "De snelheid

der omzetting van tribroomplienolbrooni in tetrabroomphcnol.'" (527.

— Aanbieding eener mededeeling van de heeren C. \. LouiiY de I'uüyn en ('. L.

.luNGius: "Dissociatie in en kristallisatie nit vaste oplossing." 61)8.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer E II. IU'chner : "(Jver de

omzetting van diphenyljodoniumjodide en-chloride en hare snelheid."' 700.

— Aaidjieding eener mededeeling van den Heer .1. J. Ulanksma : "Nitratie van

symmetrisch dinitroanisol." 705.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer .1. \V. Dito : "De inwerking van

phosphorns op iiydrazine.' 779.
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I, o K U Y I) F. HIM YN (c. A.) t'll W. AlukUDA V \N MkKNSTEIN. Forili;il(l('ll\ (I

(metli\ieeii)-(U'riv;iteii v;iii suikers en n'lucosideii. I.')2.

— fii ICrnst ('üiiF.N. Het i^releidiiiiisvermoirPii v:iii hydraziiie en van (laiirin

opi^eloste stollen. i>21.

— en J. \V 1'lTO. De kookpuntskroinnie voor liet systeem -. liydia/.ine + water. 155.

LOON {}. POTTE II VAN). Zie POTTEIl VAN LoON (J .).

1,0 RENT/, (11. A.). De grondvergelijkingeu voor electrouiagnetisclie verscliijnselen in

ponderabele lichamen, afgeleid uit de electronentheorie. 305.

— Hulde van den Voorzitter bij de toewijzing der Nobel Prijs aan den Heer (— ). 45').

— -\aid)ieding eener niededeeling van den lieer A. H. SiiiKs: "Kenige verschijn-

selen, die met den loop der stroomlijnen in electrolyteii in verband staan." 64-3.

— Bijdragen tot de electronentheorie. (h. 729.

— Het emissie- en het absorptievermogen der metalen in het geval van groote

golHeugten. 787.

1, o 11 1 É (J.). Aanbieding eener verhandeling: //Beschrijving van eenige nieuwe grond-

boringen." (IV). G75. Verslag liierover. (580.

MAGNETISCHE DRAAIING (Waarnemingen over de) van het polarisaticvlak in een

absorptieband. (J.

— (Metingen over de) van liet polarisaticvlak in vloeibaar gemaakte gassen l)ij

atmosferischen druk. II. Metingen met (Miloormethyl. 2 50,

e— (Berekening van — uit de) van het polarisaticvlak. voor stollen zoiidor absorptie-

band in het zic-htbare spectrum, 499.

MAONEïO-o])tischp Konstanten. (De waarde van enkele). 535.

M A II T I N (k.). Aanbieding van eene mededeeling vaii den Heer Küg. Düijois : "De

geologische samenstelling en de wijze van ontstaan v;in den lloiidsrug in l)ieiitho."43.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over 1902, 594,

MEERBUKG (P.). Zie RlCMMF.LEN (J . M. VAN).

MENGSELS (De toestandsvergelijking en het ij,-vlak in de onmiddellijke nahijiieid van

den kritisclien toestand voor binaire) met eene kleine hoeveelheid van een der

bestanddeelen. 255. 328. 663.

— (Isothermen van tweeatomige gassen eii hun binaire). (V). 747.

MKNGTOF.STKL (Nauwkeurige Voluinenoineter en). 747.

mictaaM-Tsim; (Over de voordeden der) door middel van den elcctrischeii .-^tHJoiii. ;.' 17.

METALEN (Ovcr het gedrag van eeiiige organische zuren tegenover) iler ("irium- en

Vttriiimgroe]). 681.

— (Het emissie- en het absorptievermogen der) in het geval van groote golf-

lengten. 787.

-MiailOüEN en hulpmiddelen in gebruik bij het ('ryogeen I.abcuatorium. 111. Het ver-

krijgen van baden van zeer gelijkmatige en standvastige lage temperatuur iii (\('i\

('ryoslaal. 502. 607. IV. IVrmanent bad van vloeibare stikstof onder gewonen en

onder verlaagden diiik. ('.70. V. Iiirirhiing van ecu IWjuckiiakdt-VVeiss vaciiiim-

pomp ten dienste van circulaties voor lage Icmpeiaturen. ti73.
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MKTiiYl.ALCjoiloi, (Kritische ver.sitliijiiïjclt'ii hij i^odoeltelijk ini'ii;;l)iire vloeistoll'eii; l'itliiuin

en). 318.

MKTiiYLREN-derivateii. Zie Formaldeiiyu (inetliyleeii)-(lerivateii.

METINGEN over (Ie inaguetische draaiinti; vau het polarisutievlali iii vloeibaar j^eiiiaakte

gassen bij atiuosferisehen druk. II. Metingen met cliloornielhyl. 250.

Microbiologie. Mededeeling van den Heer G. van Iteiison Ju. : '/Ophoopingsproeven

met donitriliceerende bacteriën". 135.

— iVledcdeeling van den lieer (i. van Iterson Jk. : «De aantasting van (ïelliilo-jc

door aërobe niikro organismen''. (iSfi. 807.

MiKiio-ORUAMsMEN (De aantasting van celhilose door aërobe). 6S6. 807.

M 1 N c K E I. E R 3 (j. 1'.) — Circuhiire van de (.'ouimissie tot oprichting van een ge-

denkteeken voor — . 2.

Mineralogie. Mededeeling van den lieer E. li. M. J5eekman M/. : '/Over 't gedrag

van üistlieen en ^illinjaniet op liooge temperaturen". 295.

— Mededeeling van den Heer Sciirüeder van ueu Kolk : ,,l)c sympathieën en

antipathieën der elementen in de stollingsgesteenten". 5'JG.

— Mededeeling van den Heer G. 15. Hogenraau: //Over een 1'^isenrose van den

St. Gotthard". 707.

— Mededeeling van den lieer 1'. Tescii: „Over den brekingsindex van gesteente-

glazen". 710.

minimumvoorwaarde (Over interpolatie gegrond op eene gestelde). 431-.

MINISTER van Binnenlandselie Zaken. Zie Binnenlandsciie Zaken (Minister van).

— van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Zie Waterstaat, Handel en Nijverheid

(Minister van).

MOLECULAIRE TRANSFORMATIE (IMiasenevcnwichten in het stelsel : Acetaldehyd -|- ï*'"'id-

dehyd, met en zonder). 280.

— (Eenige opmerkingen over den gang der). 301.

MOLL (J. w.). Aanbieding eener verhandeling van Mej. T. Tam.\ies: //Die 1'eriodi-

citiit morphologischer Erscheinungen bei den Ptlanzen". 100. Verslag hierover. 112.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. H. Bonnema: //Carabrische zwert-

blokken van Hemeluni in 't Zuidwesten van Friesland." 178.

— Aanljieding der dissertatie van den Heer.J. C'. Schoute: //Üie Stelar-Theorie". 613.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. H. Bonnema : «Eenige nieuwe

onder-cambrische zwert'blokken uit het Nederlandsehe diluvium". 686.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. M. Bonnema: //Een jjaar

nieuwe midden-cambrische zwerCblokken uit het Nederlandsehe diluvium". 756.

M o N G e (De bollen van) behoorende bij bundels en scharen van (juadratische opper-

vlakken. 618.

morphologischer Erscheinungen (Die Periodicitiit) bei den Pt'lanzen. 109. Verslag

hierover. 112.

MULDER (Ed.), Aanbieding eener verhandeling: ,/Electrolyse van eenige zilver-zouten en

over de reactie van waterstofsuperoxyde met zilveroxyde, zilverbioxyde, enz." 412.

Natuurkunde. Mededeeling van den Heer P. Zeeman: „Waarnemingen over de mag-

netische draaiing van het polarisatievlak in een id^sorptieband." 6.
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Natuurkunde. Mi-dedinfüni; mmi tU-n lli'ir W. II. Kkksom : „lüdurlic van w:l.•ll•llemill,l,'S-

ver^'elijkilll,fell, die mei'i- clan ct-iie j^eiuck-ii ^rootlieid ht-vatteii.'" 14.

— Mededeeliuü van den Heer .1. O. van deu Waals ju.: ^Statistische electro-nie-

elmnica". (I). 7'.». ^11). 24:}.

— Mededeelini? van den lieer .1. 1>. van dku Wavls: "IViiiaire stelsels". (IV).

^8. (V). 224.

Mededeeling- van den Heer W. H. JuLrus: "Ken liypotliese over den uorsprohL,^

der /.onneprotnheranties." 126.

Mededeeling' van den Heer A. II. >^irks: "Over de vourdeeU-n der nietaalelsiir^

door middel van den electriselien stroom." 217.

Mededeeling van den Heer L. H, SiERTShM.\: //Metini^en over de niai^netisclie

draai ini,' van het pcdarisatievjak in vloeibaar gemaakte gassen bij atniusferisehen

druk. U. Metingen met ehloormctliyl." 250.

Mededeeling van den Heer .1. E. A'ERSciiAFrELT: "Jiijdrage tot de kennis van

het ij/-vlak van van der VVaai.s. Vil. De toestandsvergelijking eu het Jz-vlak in

de onmiddellijke nabijheid van den kritischen toestand voor binaire mengsels mei

eene kleine hoeveelheid van een der bestanddeelen." 2.5.5. 328. 6G3.

— Mvvledeeling van den Heer J. 1). v.vN der Waals : „üver de voorwaarden

voor het bestaan eener mininuim kritische temperatuur bij een ternair stelsel."

285.

— Mededeeling van den Meer 11. A. Lorestz : /,De giondvergelijkingen voor eleetro-

maguetische verschijnselen in ponderabide licluunen, afgeleid uit de electronen-

tlieorie."' 305.

— Mededeeling van den Heer J. P. Klmone.v: "Kritische verschijnselen bij gedeelte-

lijk mengbare vloeistoU'en, l^thaan en Methylalcohol.". 318.

— Mededeeling van de Heeren H. Haga en ('. H. Wind over "de buiging der Köntgen-

stralen' (2(le mededeeling;. 350.

— Mededeeling van den Heer J. K. A. Wkrtheim Salomonson : '/Stroorasterkte

en toonhoogte bij een Huitenden llclitboog.'" 3Si.

— Mededeeling van den Heer .1. Ü. van der Waals: /,Kenige opmerkingen over

den gang der molekulaire transformatie." 3^1.

— Mededeeling van den Heer J. ü. van der Waals: "Kritische verschijnselen bij

gedeeltelijk mengbare vloeistollen." 396.

— Mededeeling van den Heer L. H. ^i^iertsema: "Berekening van — uit de mag-
lil

nelische draaiing van het polarisatievlak, voor stollen zonder absorptieband in het

zichtbare spectrum." 499.

— Mededeeling van den Heer H. Kameulinuh Onnes: "Methoden en hulpmiddelen

in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium. Hl. Het verkrijgen van baden van

zeer gelijkmatige en standvastige lage temperatuur in den Cryostaal". 502. 667.

IV. «PermaiH-nt bad van vloeibare stikstof onder gewonen en onder verlaagden

druk". 670. V. //Inrichting van een HuiicMiAitDi-\Vi;iss vaeiiniiipinii]) leii dienste

van circulaties voor lage temperaturen'. 673.
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Natuurkunde. Mededeeliiii; vjiu den llt-cr D. .1. KouïKWEf; : «Over plooipiintt-ii en hij-

l)eliO()reride plooien in de niibijlieid der raiidlijnen van liet (J,-vl{ik van van dek

Waals". 5U. 515.

— Mededeelin^- van den Heer .). .1. IIaelo: "De waarde van enkele iiiaLjneto-op-

tisclie konstanten.'" 535.

— Mededeeling van den üeer A. II. 6iiiK3: '/Eeiiiije verschijnselen, die niet den

loop der stroomlijnen in eleetrolylen in verband st«'iar.." 543.

— Mededeeling van den Heer H. K. .1. G, du Bois: over "Ne<(atieve zclf-in-

ductie." 550.

— Mededee^in^• van den Heer .). 1). van dlr Waals ju. : „De veranderlijkheid

met (Ie dichtheid van de grootheid h uit de toestandsvergelijking."" 040.

— Mededeeling van den Heer \V. H. .luLius: '/Kigenaardigheden en veranderingen

van de Fraunhofersche lijnen verklaard uil anomale dispersie van het zonlicht

in de corona."' 050.

— Mededeeling van den Heer ,1. J. van Laar: //Over het verloop der waarden

van I) bij w-uterstof, in verijaud niet een recente fonnule van Prof. van oEri

Waals." 713.

— Mededeeling van den Heer II. A. Lohentz: ^Bijdragen tot de eleclronen-

theorie". (l). 729.

— Mededeeling van de Heeren H. Kamerlingii Onnes en II. H. F. Hynüman :

//Isüthermen van tweeatomige gassen en hun binaire mengsels. V. Nauwkeurige

voluraenometer en mengtoestel". 717.

— Medede(!ling van den Heer W. IL Julius: '/Over maxima en minima van

lichtsterkte, die binnen de verbreedingen van .spectraallijnen somtijds zichtbaar

zijn"'. 767.

— Mededeeling van den Heer IL A. Lorentz: '/Het emissie- en het absorptie ver-

mogen der metalen in het geval van groote golflengten." 787.

neukofibrillen (Over den bouw der lichtcellen, de) der ganglicncellen en de inner-

vatie der dwarsgestreepte spieren bij Amphioxus lanceolatus, -405.

N I E K o i' (a. s. V a n) en L. Aronstein. Over de inwerking van zwavel op 'loluol

en Xylol. 298.

N I e u w E N u u I s (a. w). Goedkeuring van zijne benoeming tot Correspondent. 1 12.

— Dankzegging voor zijne benoeming. IJ 2.

— Invloed van veranderde levensonistandighedea op de physieke en psychische

ontwikkeling der bevolking van Centraal-Borneo. 597.

NlTHATlE van symmetrisch dinitroanisol. 705.

Oceanographie. Mededeeling van den Heer P. i'. C. Hoek over //het internatiüna.nl

onderzoek der zee". 100.

omzetting (De snelheid der; van tribroomphenolbroom in tetiabroomphenol. 627.

— (Over de) van diphenyljodonium jodide en- chloride en hare snelheid. 700.

OMZETTiNGSSNELilEiD (Over de) vuu kooloxyde. 493.

onnes (H. K A M K R L I N G II). Zie KAMEKLINGH ONNES (IL).

OPHOOP! NGSPRüEV EN met deiiitriliceereüde bacteriën, 135.
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01MX)SMIUUK1,i:n (r)vci- lifl pdlcntiaalvcrsi-liil liclwclk (»iils(aat aan het sclicidinjrsvlak

van twee verscliilleiule, iiiet-iiien^bare), waarin zich eenzelfde opgeloslo elektrolyt

verdeeld heeft. 4S5.

OPLOSSING (Dissociatie in en kristallisatie uit vaste). 6'J8.

oi'i'ERVLAKKKN (De bolleu van MoNoe hehoorendc hij iiiiii(tels i-ii scharen van

(juadratische). 61 S.

o 3 s (s. I-. van). Vijf rotaties in IJ, in evenwicht. 424.

O U ü E M A N s (c. A. J. A.). Aanbicdini;- eener verhandeling van den Heer ('. .1. Koninc. :

«Bijdrage tot de kennis van het leven der huniicole fnngi en van de scheikundige

processen welke bij de huniilicatie plaats hebben". 412. Verslag hierover. 416.

rAiiALDEiiYi) (Phasenevenwichteu in het stelsel Acetaldehyd -)-) met en zonder mole-

culaire transformatie. 280.

i'AKALLELOTOPEN (Betrekkingen tussclien diagonalen van). 683.

i'F.iL (liet Amsterdamsche). 12.

PEKELHARING (c. A.). Aanbieding etner medcdceling van den Heer K. F. Wkmke-

BACH : '/Over den duur der compenseerende pauze na prikkeling van de voorkamer

van het zoogdierliart." 42fi.

PERIODICITAT (Die) morphologisclier Erscheinungen bei den Ptlanzen. 109. Verslag

hierover. 1 12.

PEK10DIC1TEIT (Over de) met het jaargetijde in de gangen van het hoofdunrwerk der

^sterrenwacht te Leiden, Hohwü Xo. 17. (I). l'J. (II). 1S7.

piiASEN (Kene ruimtevoorstelling van de gebieden der) en hunner komplexen in

stelsels van twee komponenten, waarin deze beide uitsluitend als vaste pliasen

optreden. 276.

PHASENEVF.NWicuTEN iu het Stelsel .\cetaldehyd+ 1'araldehyd, met en zonder mole-

culaire transformatie. 280.

PHASENLEER (Het galvauisch element en de). 115.

:(,-PHENYLPHTAALlMlDE (Hct) VaU M . KuiIARA eu M. FUKUI. 210.

P1I0SPII0RU3 (De inwerking van) op llydrazine. 779.

Physiologie. Mededeeling van den Heer J. VV. Langelaan : //Het entropieprincipe

iu de physiologie" (3e mededeeling). 56.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer 1'. H. Fvkman: '/Das neue grnlischu

System nebst einigen uiathematisch?n Benierkungen lur die Kraniologie". 110.

Mededeeling van den Heer .1. Boeke: //Over den bouw der lichtcellen, de neu-

roiibrilleu der ganglicncellen en de innervatie der dwarsgestreepte spiereu bij

Aniphioxus lanceolatus". 405.

— Aanbieding door den Heer Hamuukgeh eener verhandeling van den Heer

J. J. Hekman: '/Over de onderlinge onafhankelijkheid der invloeden, die zenu-

wen uitoefenen op de prikkeli)aarhei(l, de coutnu-lieg rootte, de coutractiesnel-

iieid en het geleidingsvermogen van de hartspier". 412. Verslag hierover. 418.

— Mededeeling van den Heer K. \'. Wenckebac» : „Over den duur der coni])en-

seerende jiauze na prikkeling van de voorkamer van het zoogdierhart". 426.

— Mededeeling van den Heer .1. K. A. Weiitmeim 8aM)MON.son : "Keu nieuwe

prikkeliiigswet" (Ie uicdedeeling). 472.
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Physiologie. Alededeeling van den Heer J. K. A. Wkuthkim Salomonson : /'Afleiding

van de wef. van webkh uit de* jirikkelingswet". 539.

PLACE (t.). Aanbieding: eener mededeeliiig van den heer .1. W. Lakoelaan : /'Het

entropieprincipe in de p!)ysioloü;ie" ('3e mededeelini;). 5fi.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Boeke : //Over den bouw der

lichtcellen, de iieurolibrilleii der ganglicncellen en de innervatie der dvvarsge-

streepte spioren bij Ampliioxus lanoeolatus". t05.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer .1. .1. Hekman. H8.

Plantenkunde. Mededeeling van den Heer E. Verschaffelt: //Over liet blauw/inir in

de uitloopende knoppen bij Prunus". 08.

— Aanbieding door den Heer MoLL eener verhandeling van Mej. T. Tammes :

//Die Periodicitiit morphologisoher Erscheinungen bei den Pflanzen'". lOi).

Verslag hierover. 112.

— Aanbieding door den Heor C A. .1. A. Oubemaxs eener verhandeling vanden

Heer C. J. Koning : //Bijdrage tot de kennis van het leven der humicole fiingi

en van de scheikundige processen, welke bij de Inunilicatie plaats hebl)en". 412.

Verslag hierover. 41G.

— Circulaire van het Congres international de J?otani([ue van 12—18 Juni PJOS

te Weenen te houden. 594.

— Aanbieding door den Heer Molt, van de dissertatie van den HeerJ, C. Schoute:

//Die Steliir-Theorie". 613.

Plantenphysiologie. Mededeeling van den Heer Tf». Weevers : //Onderzoekingen over

Glukosideu in verband met de stofwisseling der plant." 342.

PLOOIPUNTEN (Over) en bijbehoorende plooien in de nabijheid der randlijnen van het

4/-vlak van van der AVaals. 511. 515.

('.

roLARISATiEVLAK (Berekening van — uit de magnetische diaaiing van hot) voor stoilen
;//

zonder absorptieband in het zichtbare spectrum. 499.

— (Metingen over de magnetische draaiing van het) in vloeibaar gemaakte gassen

bij atmosferischen druk. 250.

— (Waarnemingen over de magnetische draaiing van het) in een absor|)tiel)and. 6.

porENTiAALVERSOHiL (Over het), hetwelk ontstaat aan het scheidingsvlak van twee

verschillende, niet mengbare oplosmiddelen, waarin zich een zelfde opgeloste

electrolyt verdeeld heefl. 485.

POTTER VAN LOON (j.). Benzidine-omzetting. 423.

PRiKKELBAAUHElü (Over de onderlinge onafhankelijkheid der invloeden, die zenuwen

uitoefenen op de), de contractiegroofte, de contractiesnelheid en het geleid ings-

vermogen van de hartspier. 412. Verslag hierover. 418.

PRIKKELING (Over den duur der compenseerende pauze na) van de voorkamer van

het zoogdierhart. 426.

PRiKKELiNGswET (Eeu iiieuwe) (4e mededeeling). 472.

— (Afleiding van de wet van Weöer uit de). 539,

PRUNUS (Over het blauwzuur in de uitloopende kuoppeu bij). (58.

54
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Psychologie lExperimenteele). A:ml)if(liiii,^ donr don Heer VVinkler ceiipr dissertatie

van den Heer N'. !. A. Thanckkx : «Over eenij^o veranderingen die liet waar-

nemen der leerlingen ondergaat tijdens Imn verblijf aan de scholen voor middelbaar,

voorbereidend hooger en voortgezet lager onderwijs". 161.

iiANULIJXF.S ((Ker plooipnnten en bijbelioorende plooien in de nabijlieid der) van liet

ij,-vlak van VAN DER Waai,s. 511. 515.

IVATHS (Bericht van den Heer) te Bonn, dat hij er in geslaagd is een tot nn toe

voor onoplosbaar gehouden probleem op te lossen. 272.

REOUCTir; van waarneuiitigsvergelijkingen, die meer dan ééne gemelen grfxjtheid

bevatten. II.

ur. INDERS (W."). liet galvanisch element en de i)liasenleer. 11'),

RÖNTfiEXSTRALEN (üe buiging der) (2de mededeeling). 35(i.

ROTATIES (^ijf) iu R.^ in evenwicht. 424.

KUiMTEKiiOMMr. (Over stralencom])lexen, welke met een rationalc) samenhangen. 702.

RUIMTESTELSELS (Overliet verbüiul tnsschen de stiiiidvlakkeM van twee door (rii jiunt

gaande ruimten Wn en incidente). 52.

RUIMTEVOORSTELLIXG (l'^eue) vau de gebieden der phasen en hunner koni])lexen in

stelsels van twee komponenten, waarin deze beide uitsluitend als vaste jihasen

optreden. 276.

SAi. OMOKSON (j. K. A. vv E R T II K I M). Zie Wertiieim Salomonsox (.1. K. A.).

SAX DE 15 A K H u Y 7, E X (E. 1'. VAN D e). Over (Ie ])eriodiciteit niet liet jaarge-

tijde in de gangen van het hoofduurwerk der Sterrenwacht te Leiden, Hohwü

no. 17. (I). 19. (II). 187.

— Voorloopig onderzoek omtrent den gang van het hoofduurwerk der Sterrenwacht

te T>eideii Hohwü no. 17 sedert zijne plaatsing in de nis van den grooten jjijler. 357.

SAN DE BAKiiuYZEN (u. O. VAX D e). Goedkeuring van zijne benoeming tot

Voorzitter. 2. 756.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer .T. Weeder: //Over interpolatie

gegrond op eene gestelde minimumvoorwaarde." 4.'H.

scnEiDiNGSVi, AK (Over het poteiitiaalveischil hetwelk ontstaat aan het) van twee ver-

schillende, niet-niengbare oplosmiddelen, waarin zich een zelfde opgeloste elek-

trolyt verdeeld heeft. 485.

Scheikunde. Mededeeling van den Heer H. M. Knipschi'.er : '/Intramoleculaire atoom-

verschuiving bij Azoxybenzolen." 50.

— Mededeeling van den Heer W. IiEIxders: //Het galvanisch element en de

pliasenleer." 115.

— Mededeeling van de Hoeren O. A. I.ouiiY de IIruyx en \V. Ai.uerda vax

Ekenstein: «Formahlchyd (methyleen)- derivaten van suikers en glucosideii." 152.

— Mededeeling van de lleeren 0. A. Lobrv de nauYN en J. W.Dito: //Dekook-

puntskromme voor het systeem: hydrazine -}" water." 155.

— Mededeeling van den ll'-er .f. .1. Blanksma : ,,De intramoleculaire verschuiving

bij halogeenacetaiiilidcii en bare snelheid.'" (I). 169. (II), DIS.

-- Mededeeling van de lleeren S. lh)()(;i:wi:RlT en VV, A van DoiU" ; «Het j- 1'he-

nylpiiLialiiiiiilc van M. Ki iiaka en M , l'uKUi." 2I(>.
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Scheikunde. Aredwlcolin^^ van (l(!n Heer Hakiiuis I^oo/küoom : //Eeiie ruiiiilovoorstcl-

liii^' van (Ie -ebiedeii der jjliaseii en liunner koniplexen in stelsels van twee
komponenten, waarin deze beide uitslniteiid als vaste phasen optreden." 2?6.

— Mededeelin-- van den lieer Bakhuis MoozeboüM: /'Plijisenevenwiehten in liet

stelsel: Acefaldeliyd + l'araldeliyd, met en zonder moleculaire transformatie." 280.

— Mededeelinj.- van de Heeren L. Akonstkin en A. S. va\ Xierop: r/Over de
inwerking vnn zwavel op Toluol en Xylol." 298.

— Mededeeling van den Heer J. M. van Bemmklen, ook namens de Heeren P. A.Meeii-
BüiiG en U. HüBER N(iüDT: //De werkin^ van water opliet Antimoniiimcliloruur.";i7 k

— Aanbieding door den Heer Mülueu van eene verhandeling: „Electrolyse van

eenige zilverzouten en over de reactie van waterstofsuperoxyde met zilveroxyde

zilverbioxyde enz." 412.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis Küozeboom : //Tinanialgamen." 120.

— Mededeeling van den Heer J. Potter van Loon : //JkMizidine-orazettitm-," 12:3.

— Mededeeling van den Heer .1. J. van Laar: //Over het verloop der smeltüjnen

van vaste legeeringen of amalgamen." 478.

~ Mededeeling van den Heer J. J. van Laar: //(Jver het jjotentiaal-verschil,

hetwelk ontstaat aan het scheidingsvlak van twee verschillende, niet-mengbare

oplosmiddelen, waarin zich een zelfde opgeloste elektrolyt verdeeld heeft". 485.

— Mededeeling van de Heeren A. Smtts en L. K. VVolfe: «Over de omzettings-

snelheid van kooloxyde". 493.

— Mededeeling van den Heer A. P. N. Franchimont: //Over de zoogenaamde

verbindingen van sulfoncarboonziire zouten met neutrale zwavelzure esters". .555.

— Mededeeling van den Heer J. J. van Laar: //Over het electromotorisch gedrag

van amalgamen en legeeringen". 5 58.

— Mededeeling van den Heer .1. J. van Laar: //De smeltlijn van Tinamal-

gamen". 576.

— Mededeeling van de Heeren Ernst Cuiien en C. A. Lobry de Bruvn: '/Het

geleidingsvermogen van llydrazine en van daarin opgeloste stollen". 621.

— Mededeeling van den Heer A. H. J. Belzer : «De snelheid der omzetting van

Iribrooinphenolbroom in tetrabroomphenol". 627.

— Mededeeling van de Heeren Ernst Cohen en Tii. Strengers: //Over het atoom-

gewicht van het antimouium". 632.

— Aanvraag van den Minister van Binnenlandsche Zaken of er Ncderlandsche ge-

leerden zijn bereid zich te laten afvaardigen naar het Congres van toegepaste

Scheikunde te Berlijn. 678.

— Mededeeling van den Heer Tu. H. Bkurens: "Over het gedrag van eeni"^e

organische zuren tegenover metalen der Cirium- en ïttriumgroep". 681.

— Mededeeling van de Heeren C. A. LoBiiv de Bruyn en C. L. Jüngius: //Disso-

ciatie in en kristallisatie uit vaste oplossing". 698.

— Mededeeling van den Heer E. H. Büchner : //Over de omzetting van Diplie-

uyljodoniumjodide en- chloride en hare snelheid". 700.

— Mededeeling van den Heer .). .J. Blanksma: '/Nitratie van svinmetrisch

Dinitroanisol". 705.
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Scheikunde. MciK-ik-clinic vim dv Hooitii J. W. Co.mmi;i,in cii KiiNvr Coiikn : „De.

elektiomutorisrlie kniclit der nAMEl.L-cellt'ii'. 771.

— Mededeel iiii,^ v;iii den lieer J. W. Dito: "De iiiwerkiti.;- van l'liosjiliurus op

llydriiziiie*. 779.

9 c' Il u u T i; (j. c). Herielit van den Minister van lÜnnenlands^eii'j Zaken, dat aan

den Heer (—) ook een rijkstoelage is verstrekt Ier voorlzettini;- /ijner studiën aan

het bütniiiseli station te Bnitenzorjj. 272.

— Die Stelar-Tlieorie. 613.

PC II OU TE (p. II. ). Uver liet verband tusseiien de standvlakkeii van (wee door een

punt gaande ruimten Rn en ineidente ruiniteslelsels. 52.

— Aaiibiediug eeuer verhandeling van den Heer VV. A. \khsluy3: //i*'oiales de

courbes plaues et gauches". 269. Verslag hierover. 373.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer !5. L. van üss: »Vijl" rotaties in

Ui iu evenwicht." 424.

— Betrekkingen tusschen diagonalen van parallel()to[)en. 083.

SC II HOEDER VAN UEU KOLK (j. L. c). Aanbieding eener mededeeling van

den Heer A. H. t?lRKS: //Over de voordeeleu der inetaaletsing door middel van

den eleetrischeu stroom". 217.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer E. H. M. Beekman INIz.:,/ üver

't gedrag van Distheen en Sillimauiet op liooge temperaturen". 2'.t5.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over 1902. 5'.I4.

— De sympathieën en antipathieën der elementen iu de stollingsgesteenten. .59i).

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer G. B. Hogexraad : /'Over een

"Eisenrose" van den St. (jotthard. 707.

— Aanbieding eener mededeeling van dtn Heer P. Tesch : '/Uver den brekings-

index vtiu gesteenteglazen". 7IU.

SE cc Hl (a N G e) (Circulaire van het Comité romain pour t'ëter Ie 2.5me anniver-

saire de). 514.

SEiSMOLUGiscH oiulerzoek (Circulaire van de Royal Society te Londen over de wen-

schelijkheid van deelneming aan een Internationale seismologische Associatie en

de oprichting van een Centraal Bureau voor). 272.

s I E K T 5> E M A (l. u.). Metingen over de magnetische draaiing van het polarisatievlak

in vloeibaar gemaakte gassen bij atmosferischen druk. II. Metingen met chloor-

methyl. 25U.

e ,— Berekening van— uit de magnetische draaiing van het polarisutievlak, voor stoffen

zonder absorptieband in het zichtbare spectrum. 491».

8ILLIMANIET (Over 't gedrag van Distheen en) op hooge temperaturen. 295.

s I R K s (a. h.). Üver de voordeeleu der metaaletsing door middel van den eleetri-

scheu stroom. 217.

— Kenige verschijnselen, die met den Iodj) der stroomlijnen in electrolyteu in

verband staan. 543.

SMI.LTLIJN (De) van Tinanialgamen. .J70.

»MELTLIJNEN (Uver het verloop der) van vaste legeeringen of amalgamen. 178.
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SMITS (a.) eu L. K. \Voi,FF. Over de oirizettinsjssnelheid van kooloxyde. 41^3.

SPECTRAALLIJNEN (Over maxima en minima van lichtsterkte, die binnen de verbree-

dingen van) somtijds zichtbaar zijn. 767.

SPIEREN bij Amphioxus lanceolatus (Over den bouw der lichtcellen, de neurofibrillen

der gaiigliëncellen en de innervatie der dwarsgestreepte). 405.

SPONZEN (Over den vorm van sommige kiezel-spicula bij). 167.

STAKBVi AKKEN (Over het verband tusschen de) van twee door eun punt gaande ruimten

En en inc'dente ruimtestelsels. 52.

STATISTISCHE electro-mechanica, (I). 79. (II). 2i3.

STELAR- THEORIE (Die). 013.

STELSEL (Over de voorwaarden voor het bestaan eener minimum kritische temperatuur

bij een ternair-). 285.

STELSELS (Over de afbeelding van de beweging vati veranderlijke). 466.

— (Ternaire). (IV). 88. (V). 224.

Sterrenkunde. Mededeeling van den Heer E. F. van be Sande üakhuyzen: /'Over de

pei-iodiciteit met het Jaargetijde in de gangen van het hoofduurwerk der Sterren-

wacht te Leiden, Hohwü no. 17." (II. 19. (II). 187.

— Mededeeling van den Heer E. F. van de Sande Bakhuizen: //Voorloopig

onderzoek omtrent den gang van het hoofduurwerk der Sterrenwacht te Le'den

Hohwü Xo. 17 sedert zijne plaatsing in de nis van den grooten pijler." 357.

— Mededeeling van den Heer J. AVeeder : /'Over interpolatie gegrond op eene

gestelde minimumvoorwaarde." 434.

STIKSTOF (Permanent bad van vloeibare) onder gewonen en onder verlaagden druk. 670.

STOFFEN (Het geleidingsvermogen van Hydrazine en van daarin opgeloste). 621.

STOFWISSELING der plant (Onderzoekingen over glukosiden in verband met de). 342.

STOKVIS (b. j.). Goedkeuring van zijne benoeming tot Onder-Voorzitter. 2.

— Bericht van overlijden. 370.

— Aanbieding van het portret van wijlen den Heer (—). 415.

STOLLINGSGESTEENTKN (De svmpathieëu en antipathieën der elementen in de). 596.

STRALENCOMPLEXEN (Over), welke met een rationale ruimtekromme samenhangen. 762.

STRENGER» (T H.) eu Ernst Cohen. Over het atoomgewicht van het Antimonium. 632.

STROOMLIJNEN (Eenige verschijnselen, die met den loop der) in electrolyten in verband

staan. 543.

STROOM STERKTE eu toouhoogle bij een Huitenden lichtboog. 381.

studnicka (f. j.). Bericht van overlijden. 756.

SUIKERS en glucosiden (Formaldehyd (methyleen)-derivaten van). 152.

SYMPATHIEËN (De) CU antipathieën der elementen in de stollingsgesteenten. 596.

TAM MES (T.). Aanbieding eener verhandeling : //Die Periodicitat morphologischer

Erscheinungen bei den Pflanzen". 109. Verslag hierover. 112.

TEMPERATUREN (Over 't gedrag van Distheen en Sillimaniet op hooge). 295.

— ('Inrichting van een Bukckharut-Weiss vacuuraporap ten dienste van circuhaies

voor lage). 670.

TEMPERATUUR (Over de voorwaarden voor het bestaan eener minimum kritische) bij

e'en ternair stelsel. 283.
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TEMPERATUUR (Het verkrijgen van baden vnn zeer gelijkmatige en standvastige lage)

in den Cryostaat. óü2. 067.

TERNAIR STELSEL (Over de voorwiiarileu vour het bestaan eener mininuun kritische

temperatnur bij een). 285.

TERNAlRE stelsels. (IV). 88. (V). 22i.

T ESC II (p.). Over den brekingsindex van gesteenteglazen. 710.

TETRABROOMPiiENOL (De snelheid der omzetting van tribrooraphenolbroom in). C27.

TINAMALGAMEN. 420.

— (üe smeltlijn van). 570.

T0ESTAND3VERUELIJKINU (De) cii het vj/-vlak in de onmiddellijke nabijheid van den

kritisclien toestand voor ])inaire mengsels met eene kleine hoeveelheid van een

der bestanddeelen. 255. 3:28. 663.

— (Ü3 veranderlijkheid met de dichtheid van de grootheid O uit de). 64i \

lOLUOL en Xvlol (Over de inwerking van zwavel op). 298,

TOONHOOGTE (Stroomsterkte en) bij een Huitenden lichtboog. 381.

TRANSFORMATIE (Phasenevenwichten in het stelsel Acetaldehyd -|- Paraldehyd met en

zonder molecnlaire). 2SÜ.

— (Eenige opmerkingen over den gang der moleculaire). 391.

TKIBROOMPHENOLBROOM (De Snelheid der omzetting van) in tetrabroomphenol. 02?.

VAcuuMPOMP (Inrichting van een burckhardt-weiss) ten dienste van circulaties voor

lage temperaturen. 673.

VERBINDINGEN (Over de zoogenaamde) van snlfoncarboonzure zouten met neutrale

zwavelzure esters. 555.

VERGADERING (Vaststelling der April-) op 24 April 1903. 754.

V E K s c H A F F E L T (e ). Over liet blaiiwzmir in de uitloopende knoppen bij l'riinus 68.

v E R s c H A F r E L ï (j. E.) IMjdrage tot de kennis van het vt-vlak van van der

Waals. Vil. De toestandsvergelijking en het vl'-vlak in de onmiddellijke nabijheid

van den kritischen toestand voor binaire mengsels met eene kleine hoeveelheid

van een der bestanddeelen. 255. 328. 663.

VERSLUïs (w. a.). Aanbieding eener verhandeling- "Focales de courbes planes-

et gauches". 269. Verslag hierover. 373.

\J/-VLAK van VAN DER WAALS (Bijdrage tot de kennis van het). Vil. De toestands-

vergelijking en het \I/-vlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritischen toe-

stand voor binaire mengsels met eene kleine hoeveelheid van een der bestand-

deelen. 255. 328. G63.

— (Over plooipunten en bijbehoorende plooien in de nabijheid der randlijnen van

het). 511. 515.

VLOEISTOFFEN (Kritis'die verschijnselen bij gedeeltelijk mengbare). 396.

— (Kritische verschijnselen bij gedeeltelijk mengbare) Ktluian en Methylalcohol. 31S.

voLUMENOMETER (Nauwkeurige) en niengtoestel. 747.

vosMAER (g. c. J.). Over den vorm van sommige kiezel-s])i('uhi bij sponzen. 167.

VRIES (II u o o de). Aanbieding eener mededeeling van den lieer K. Verschaf-

FELï: /,Over het blauwziiiir in de uit!oo|)ende kii()])pen bij Prunus"'. 68.

— Verslag over eene verluindeling van .Mej. '1'. Tammes. 112.
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VKIES (JAN de). De bollen van Monge belioorende l;ij Ijundels en scharen van

quadratisclie oppervlakken. 618.

— Over strnlencomplexen, welke met een rationnle rnimtekromme sanienhanü;en. 762.

WAALS (van der) (Bijdrao-e tot de kennis van het J,-vlak van). VIL Ue toestands-

vero;elijkino- en liet i-vlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritischen toe-

stand voor binaire mengsels met eene kleine hoeveeliieid van een der bestand-

deelen. 255. 328. 663.

— (Over plooipunlen en bijbehoorende plooien in de nabijiieid der randlijnen van

het 4,-vhik van). 511. 515.

WAALS (j. D. VAN DER). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. D. v.vN DER

Waals Jr. : //Statistische electro-mechanica". (l). 79. (H). 243.

— Ternaire stelsels. (IV). 88. (V). 224.

— Over de voorwaarden voor het bestaan eener minimum kritische temperatuur

bij een ternair stelsel. 285.

— Eenige opmerkingen over den gang der molekulnire transformatie. 891.

— Kritische verschijnselen bij gedeeltelijk mengbare vloeistoften. 396.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. 11 J. G. Dr Bois, over '/Xega-

tieve zelf-inuuctie". 550.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. 1). van der Waals Jr. : "üe

veranderlijkheid met de dichtheid van de grootheid ^j uit de toestandsverge-

lijking". 640.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: Over het verloop

der waarden van 6 bij waterstof, in verband met een recente formule van Prof.

VAN DER Waals. 7L3.

waals j r. (j. d. van der). Statistische electro-mechanica. (I). 79. (II.). 243.

— De veranderlijkheid met de dichtheid van de grootheid ö uit de toestandsverge-

lijking. 640.

waarden van 6 bij waterstof (Over het verloop der), in verband met een recente

formule van Prof. van der Waals. 713.

waarnemingsvergeltjkingen (Eeductie van), die meer dan ééne gemeten grootheid

bevatten. 14.

WATER (De kookpuntskromme voor het systeem: Hydrazine +J. 155.

— (De werking van) op het Antimoniurachloruur. 374.

Waterstaat. Mededeeling van den Heer van Diesen over: "het Amsterdamsche Peil." 12.

WATERSTAAT, Handel en Nijverheid (Minister van). Bericht dat op de betaling van

het subsidie voor de Geologische Commissie orde gesteld is. 2. 678.

— Bericht dat ZEx. niet kan voldoen aan het verzoek der Akademie om de sub-

sidie ten behoeve van de Geologische Commissie van /' IPOO.— tot f 2000.— te

verhoogen. 272.

WATERSTOF (Over het verloop der waarden van i bij,) in verband met een recente

formule van Prof. van der Waals. 713.

WATEKST0F5UPER0XVDE (Electrolvse van eenige ziher- zouten en over de reactie van

met zilveroxyde, zilverbioxyde enz. 412.

WEED EK (J.'. Over interpolatie gegrond op eene gestelde minimumvoorwaarde. 434.
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WEEVEKS (tii.). Onder/oekiiigeu over (ïlukosiclen in verband met de stofvvisse-

lin<? der ])laiit. 3-12.

WENCKEBACH (K. 1".). Üver den duur der coinpenseereude jiauze na prikkeliiijr vpn

de voorkamer van het Zoo^dierliart. 126.

AVE NT (f. a. f. c). Verslag over eens verhandeling van den Heer C. J. Koning. 416,

w E R T II E I M s A L o M o N s o N (j. K. A.). Stroomsterkte en toonhoogte bij een fluitenden

lichtboog. 381.

— Een nieuwe prikkelingswet (4e mededeeling). 472.

— Afleiding van de wet van Wkber uit de prikkelingswet. 539.

WET van Weber (Afleiding van de) uit de prikkelingswet. 539.

WIND ic. H.) en II. Haga. De buiging der Ivöntgen-str.ilen (2de mededeeling). 350.

w I N K li E R (c). Aanbieding der dissertatie van den IleerN.J A. Francken : "Over

eenige veranderingen die het waarnemen der leerlingen ondergaat tijdens hun

verblijf aan de scholen voor middelbaar, voorbereidend hooger en voortgezet lagei

onderwijs". Ifi4.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. K. A. AVertheim Salomonson :

/ihen nieuwe prikkelingswet" (4e mededeeling). 472.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. K. A. AVertheim Salomonson :

/-Afleiding van de wet van Weber uit de prikkelingswet." 53'.*.

Wiskunde. Wedeüeeling Aan den Heer P. H. Schoute: //Over het verband tussohen

de standvlakken van twee door één inint gaande ruimten En en ineidente ruimte-

stelsels". 52.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer W, A. Veksllys: //Focales de

coiirbes planes et gauches". 2f'9. Verslag hierover. 373.

— Mededeeling van den Heer .S. L. van Oss: //Vijf rotaties in K4 in evenwicht". 424.

— Mededeeling van den Heer J. Cardinaal: //Over de afbeelding vau de bewe-

ging van veranderlijke stelsels". 466.

— Mededeeling van den Heer Jan de Vries: "De bollen van Monge behoorende

bij bundels en scharen van quadratisclie oppervlakken". 618.

— Mededeeling van den Heer P. H. Schoute: //Betrekkingen tussehen diagonalen

van parallelotopen". 6S3.

— Mededeeling van den Heer Jan de Vries: //Over stralen-complexeu, welke met

een rationale ruimtekromme samenhangen". 762.

— Mededeeling van den Heer J. C. Kluyver: //Eene analytische uitdrukking voor

den grootsten gemeenen deeler van twee geheele getallen". 7S2.

w o L F F (L. K.) en A. Smits. Over de omzettingssnelheid van kooloxvde. 493,

XYLOL (Over de inwerking van zwavel op Toluol en). 298.

YTTRiüMGKOEP (Over het gedrag van eenige organische zuren tegenover metalen der

(/irium- en). 6S1.

z A A Y E R (t.). Bericht van overlijden. 448.

— Aanbieding van het portret vaii wijlen den Heer (— ). 678.

ZEE (Over het internationaal onderzoek der). 400.

z E E M A N (p.). Waarneniiugen over de nuignetische draaiing van het polarisatievlak

iu een abs()r|)tiel)aiid. 6.
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Z E K M /V N (r.). Aiiiibiodiiii^- et-iuu- im-dedeeliiig van den lieer J. K. A. Wektueim

Salomonson : vStioonisterkte en toonlioo^te bij een flnilendcji lielitboo^." 3SI.

— Hulde V!in den Vooreitter bij de toewijzing der Nobelprijs aan den lieer (-). 450.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. Hallo: »l)e waarde van

enkele magneto-optisclie konstanten." 5'ób.

— benoemd tot lid der Commissie voor de liuys-iiallot medaille. 594.

XELF-lNüUCTlE (Negatieve). 550.

ZENUWEN (Over de onderlinge onafliankelijklieid der invloeden, die) uitoefenen op de

prikkelbaarheid, de contractiegrootte, de contractiesnelheid en liet geleidings-

vermogen van de hartspier. 412. Verslag hierover. 418.

ziLVEKZOUTEN (Electrolyse van eenige) en over de reactie van waterstofsuperoxvde

met zilveroxyde, zilverbioxyde enz. 412.

ZONLICHT (eigenaardigheden en veranderingen van de Fraunhofersche lijnen verklaard

uit anomale dispersie van het) in de corona. 65U.

ZONNEPROÏUBERANTIES (Eeu liypothese over den oorsprong der). 126.

ZOOGUIERHART (Uver deu duur der compenseerende pauze na prikkeling van de voor-

kamer van het). 426.

ZOUTEN (Over de zoogenaamde verbindingen van sultbncarboonzure) met neutrale

zwavelzure esters. 555.

ZUREN (Over het gedrag van eenige organische) tegenover metalen der Cirium- en

Yttriumgroep. 681.

ZWAVEL (Over de inwerking van) op Toluol en Xylol. 29S.

zWERi'BLOKKEN (Cauibrische) van llemelum in 't Zuidwesten van Friesland. 178.

— (Eenige nieuv/e onder-cambrische) uit het Nederlandsche diluvium. 086.

— (Eeu paar nieuwe midden-cambrische) uit het Nederlandsche diluvium. 7')6.
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